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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

найменування 

показників 

галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

кількість 

кредитів – 4 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

дисципліна вільного вибору студента 

рік підготовки:  

спеціальність  

081 «Право» 

3 3 

Семестр 

загальна 

кількість годин 

– 120 

5-й 5-й 

Лекцій 

тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи 

студента – 5,5  

Освітньо-наукова 

програма ОС 

Бакалавр 

16 6 

практичні (семінарські) 

16 6 

Лабораторні 

- - 

самостійна робота 

88 108 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1:2,75 

для заочної форми навчання – 1:9 

 

Мова навчання: українська. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами знаннями щодо 

вирішення теоретичних та практичних проблем, що стосуються правового 

регулювання відносин, що виникають у сфері виконання та відбування 

покарань; вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності 

оволодіння знаннями щодо вирішення теоретичних та практичних проблем, що 

стосуються правового регулювання відносин, що виникають у сфері виконання 

та відбування покарань та застосування до засуджених інших заходів 

кримінально-правового впливу.  
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Завдання вивчення навчальної дисципліни:  

1) вивчення законодавства, що регулює відносини у сфері виконання та 

відбування покарань;  

2) вивчення практики діяльності органів і установ виконання покарань, 

міжнародних стандартів у цій сфері, а також зарубіжного досвіду застосування 

до засуджених заходів кримінально-правового впливу;  

3) вміння застосовувати набуті знання у практичній діяльності.   

 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування: 

Загальних компетентностей (ЗК): 

- здатність застосовувати знання з кримінально-виконавчого права України 

у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної та розуміння професійної діяльності у 

сфері виконання і відбування покарань, застосування пробації, у тому 

числі щодо надання правничої допомоги засудженим, іншим суб’єктам 

кримінально-виконавчих правовідносин. 

 

Спеціальний компетентностей (СК): 

- здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин кримінально-

виконавчого права, а також змісту правових інститутів та юридичних норм 

кримінально-виконавчого права України. Вміння використовувати дані 

знання у юридичній практиці; 

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм правових 

принципів та доктрин кримінально-виконавчого права України; 

- здатність до критичного, аналітичного, логічного та системного аналізу 

правових явищ у сфері кримінально-виконавчих правовідносин, норм та 

інститутів кримінально-виконавчого права України. Уміння застосовувати 

набуті знання у професійній юридичній діяльності. 

 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує досягнення таких 

результатів навчання: 

- визначати переконливість аргументів під час підготовки юридичних 

документів, що стосуються питань кримінально-виконавчого права, 

вирішення правових ситуацій, оцінки та аналізу заздалегідь невідомих 

умов та обставин у сфері кримінально-виконавчих правовідносин. 

Підбирати переконливі і вагомі контраргументи; 

- знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм 

кримінально-виконавчого права. 

 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

- положення науки кримінально-виконавчого права, що визначають поняття, 

предмет, метод кримінально-виконавчого права як науки, навчальної 

дисципліни; 

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

що виконують покарання; 

- порядок та умови виконання та відбування покарань; 

- порядок здійснення контролю та нагляду за особами, звільненими від 

відбування покарання; 

- порядок здійснення нагляду і контролю за виконанням покарань; 

- розроблені наукою кримінально-виконавчого права рекомендації щодо 

ефективного застосування законодавства та вдосконалення 

правозастосування; 

 

вміти:  

- на практиці застосовувати норми кримінально-виконавчого права, що 

регулюють відносини у сфері виконання та відбування покарань, підстави, 

порядок звільнення від відбування покарання, здійснення контролю та 

нагляду за особами, звільненими від відбування покарання та застосування 

інших заходів кримінально-правового характеру, розроблені наукою 

кримінально-виконавчого права рекомендації щодо ефективного 

застосування законодавства та вдосконалення правозастосування; 

- вирішувати практичні ситуації, що стосуються визначеної законом 

процедури виконання покарань, застосування до засуджених інших заходів 

кримінально-правового характеру. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ КРИМІНАЛЬНО-

ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

Поняття кримінально-виконавчого права. Предмет кримінально-

виконавчого права. Методи кримінально-виконавчого права. Завдання 

кримінально-виконавчого права. Зв’язок кримінально-виконавчого права з 

іншими галузями права. 

Система кримінально-виконавчого права. Загальна і Особлива частини 

кримінально-виконавчого права. Поняття, значення Загальної частини 

кримінально-виконавчого права. Поняття, значення Особливої частини 

кримінальне-виконавчого права.  

Наука кримінально-виконавчого права її предмет і функції. Методи науки 

кримінально-виконавчого права. Зв'язок науки кримінально-виконавчого права з 

суміжними юридичними науками. Завдання, що стоять перед наукою 

кримінально-виконавчого права в сучасний період. Історія, сучасний стан та 

перспективи розвитку науки кримінально-виконавчого права 

Кримінально-виконавче право як навчальна дисципліна. Система курсу 

кримінально-виконавчого права України. 

 

Тема 2. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права. Наука 

кримінально-виконавчого права про систему і види принципів кримінально-
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виконавчого права. Характеристика основних принципів кримінально-

виконавчого права. 

 

Тема 3. ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА 

Система джерел кримінально-виконавчого права України. Їх 

характеристика. Кримінально-виконавчий кодекс України, його система і 

загальна характеристика.  

Поняття, структура і види кримінально-виконавчих норм. Дія 

кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі. 

 

Тема 4. ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ І 

ЇХ ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Поняття та сутність виправлення засуджених. Поняття та сутність 

ресоціалізації засуджених. 

Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених: їх зміст, 

значення та особливості застосування. 

 

Тема 5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ  

Поняття правового статусу осіб, які відбувають покарання. Види і 

структура правового статусу засуджених. 

Основи правового статусу засуджених. Зміст основних прав засуджених. 

Особливості правового статусу засуджених іноземців. Зміст основних обов'язків 

засуджених.  

Право засуджених на особисту безпеку. 

 

Тема 6. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

Система органів і установ, що виконують покарання.  

Поняття, ознаки, види органів і установ виконання покарань. Державна 

кримінально-виконавча служба України. Система органів і установ виконання 

покарань. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань та пробації: його завдання, 

структура, територіальні органи управління. Уповноважені органи з питань 

пробації. Арештні доми. Виправні центри. Виправні колонії, їх види. 

Особливості їх просторової організації, організації діяльності. Категорії 

засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях. Виховні колонії: 

особливості їх просторової організації, організації діяльності.  

Органи та установи, що виконують покарання, які не входять до 

Державної кримінально-виконавчої служби України. Органи державної 

виконавчої служби. Військові частини, гауптвахти. Дисциплінарні батальйони.  

Повідомлення адміністрацією органу чи установи виконання покарань, 

командуванням дисциплінарного батальйону, військової частини чи 

начальником гарнізону про місце відбування засудженим покарання. 

Повідомлення адміністрацією установи виконання покарань осіб, які надають 

правову допомогу, у разі зняття засудженого з обліку, в разі переведення 

засудженого на іншу роботу, посаду, підприємство, в іншу установу, 
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організацію, з одного арештного дому до іншого, до слідчого ізолятора, 

переведення засудженого для подальшого відбування покарання з однієї 

виправної чи виховної колонії до іншої. Застосування до засуджених заходів 

медичного характеру. 

 

Тема 7. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. 

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ЗАСУДЖЕНИХ 

Прокурорський нагляд за виконанням покарань.  

Відомчий контроль за виконанням покарань.  

Відвідування установ виконання покарань.  

Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. 

Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання 

покарань. 

 

 Тема 8. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, НЕ ПОВ'ЯЗАНИХ З 

ІЗОЛЯЦІЄЮ 

 Виконання покарання у виді штрафу. Порядок сплати штрафу у разі 

призначення його з розстрочкою виплати. Порядок заміни штрафу іншим 

покаранням. Правові наслідки несплати засудженим штрафу у передбачений 

законом строк. Правові наслідки ухилення засудженого від сплати штрафу.  

Виконання покарання у виді конфіскації майна. Звернення до 

виконання вироку про призначення конфіскації майна. Орган, який виконує 

покарання у виді конфіскації майна. Дії державного виконавця щодо виконання 

вироку про конфіскацію майна. Особливості виконання виконавчих документів 

про конфіскацію майна. Заходи примусового виконання покарання у виді 

конфіскації майна.  Майно, що підлягає конфіскації. Майно, що не підлягає 

конфіскації. Порядок передачі конфіскованого майна фінансовим органам.  

Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального 

звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Звернення до виконання 

вироку про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу. Порядок та умови виконання цього виду покарання. 

Обов’язки органу чи посадової особи, на яку покладається виконання покарання у 

виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу, у зв’язку з виконанням цього виду покарання. 

Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. Порядок 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 

уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання 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 
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обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Правові наслідки 

ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 

Виконання покарання у виді громадських робіт. Порядок виконання 

покарання у виді громадських робіт. Повноваження уповноваженого органу з 

питань пробації щодо виконання покарання у виді громадських робіт. Умови 

відбування цього виду покарання. Обов'язки власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим 

покарання у виді громадських робіт. Обчислення строку покарання у виді 

громадських робіт. Відповідальність засуджених до покарання у виді 

громадських робіт. 

Виконання покарання у виді виправних робіт. Порядок виконання 

покарання у виді виправних робіт. Повноваження уповноваженого органу з 

питань пробації щодо виконання покарання у виді виправних робіт. Умови 

відбування цього покарання. Обов'язки власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженою ним органу за місцем відбування засудженим 

покарання у виді виправних робіт. Обчислення строку покарання у виді 

виправних робіт. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до 

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

засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування. 

Виконання покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. Обмеження, що покладаються на військовослужбовця, 

засудженого до цього виду покарання. Порядок прийняття до виконання 

вироку, який особа засуджена до покарання у виді службових обмежень для 

військовослужбовців. Умови відбування цього покарання. Обчислення строку 

виконання такого покарання. Порядок провадження відрахувань із грошовою 

забезпечення засудженого до службового обмеження. Порядок припинення 

виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. 

 

 ТЕМА 9. ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІЗОЛЯЦІЄЮ 

 Виконання та відбування покарання у виді арешту. Місце 

відбування покарання у виді арешту. Порядок і умови виконання покарання у 

виді арешту. Вимоги щодо роздільного тримання засуджених до покарання у 

виді арешту. Залучення осіб, які відбувають покарання у виді арешту, до праці. 

Матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування осіб, 

засуджених до арешту. Порядок і умови відбування покарання у виді арешту. 

Заходи заохочення та стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до 

арешту.  

 Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями. 

Виконання та відбування покарання у виді обмеження волі. Місця 

відбування покарання у виді обмеження волі. Порядок направлення засуджених 

до обмеження волі для відбування покарання.  

Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. Обов'язки 

власника підприємства установи, організації або уповноваженого ним органу за 

місцем роботи засуджених до обмеження волі. Правове регулювання праці 
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засуджених до обмеження волі. Обов'язки адміністрації виправного центру. 

Медичне обслуговування та матеріально-побутове забезпечення засуджених до 

обмеження волі. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі.  

Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. Права та 

обов’язки засуджених до покарання у виді обмеження волі. Побачення і 

телефонні розмови засуджених до покарання у виді обмеження волі. Листування 

засуджених до обмеження волі. Короткочасні виїзди  засуджених до покарання у 

виді обмеження волі за межі виправного центру. Участь засуджених до 

обмеження волі в самодіяльних організаціях. Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі. 

Обчислення строку покарання у виді обмеження волі. Заходи заохочення і 

стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі. Порядок застосування до засуджених, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі, заходів заохочення і стягнення. Посадові особи, 

які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень. 

 Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні військовослужбовців. Порядок виконання покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Обчислення 

строку покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. Порядок направлення та прийому засуджених у 

дисциплінарний батальйон. Розміщення та режим утримання засуджених у 

дисциплінарному батальйоні. Організація праці засуджених у дисциплінарному 

батальйоні. Військове навчання засуджених військовослужбовців. Соціально-

виховна робота із засудженими військовослужбовцями. Ради громадськості 

засуджених військовослужбовців. Заходи заохочення та дисциплінарні 

стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців у 

дисциплінарному батальйоні. Порядок застосування заходів заохочення та 

стягнення до засуджених військовослужбовців. Матеріально-побутове та 

медичне забезпечення засуджених військовослужбовців.  

 Порядок і умови відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному 

батальйоні. Права та обов’язки засуджених до покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні. Побачення і телефонні розмови засуджених 

військовослужбовців. Листування засуджених військовослужбовців. Короткочасні 

виїзди  засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного 

батальйону. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і 

бандеролей.  

 Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону. 

Виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк.  

Загальні положення виконання покарання у виді позбавлення волі. 

Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії. Класифікація 

засуджених до позбавлення волі на певний строк. Направлення засуджених до 

позбавлення волі для відбування покарання. Переміщення засуджених до 

позбавлення волі. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну 

колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з 

господарського обслуговування. Тимчасове залишення засудженого в слідчому 
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ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, 

дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. Порядок 

прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній. 

Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних колоніях. 

Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи 

виховній колонії.  

Структурні дільниці виправних і виховних колоній. Тримання засуджених до 

позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу. Тримання 

засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації. Тримання засуджених до 

позбавлення волі в дільниці посиленого контролю. Тримання засуджених до 

позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації. Тримання засуджених до 

позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації. Зміна умов тримання 

засуджених до позбавлення волі. Переведення засуджених до позбавлення волі.  

Режим у колоніях: його поняття, зміст та основні вимоги. Технічні 

засоби нагляду і контролю. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях. Режим 

особливих умов у колоніях. Підстави застосування заходів фізичного впливу, 

спеціальних засобів і зброї.  

Умови відбування покарання в колоніях. Права і обов'язки засуджених до 

позбавлення волі. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів 

харчування і предметів першої потреби. Придбання засудженими до позбавлення 

волі літератури і письмового приладдя. Побачення засуджених до позбавлення волі 

з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови, користування 

засудженими мережею Інтернет. Короткочасні виїзди за межі виправних і 

виховних колоній. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) 

і бандеролей. Листування засуджених до позбавлення волі. Одержання і 

відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів.  

Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі. 

Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі. Виконання 

примусового лікування.  

Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення засуджених до 

позбавлення волі до суспільно корисної праці. Умови праці засуджених до 

позбавлення волі. Оплата праці засуджених до позбавлення волі. Відрахування із 

заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення 

засуджених до позбавлення волі.  

Виховний вплив на засуджених до позбавлення волі. Соціально-

виховна робота із засудженими до позбавлення волі. Основні напрями, форми і 

методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі.  

Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення 

волі. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання 

засуджених до позбавлення волі. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення 

волі. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. Організація душпастирської 

опіки засуджених. Вільний час засуджених до позбавлення волі.  

Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. Порядок 

застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі. Заходи стягнення, що 
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застосовуються до осіб, позбавлених волі. Визнання злісним порушником 

установленого порядку відбування покарання. Порядок застосування заходів 

стягнення до осіб, позбавлених волі. Посадові особи, які застосовують заходи 

заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень щодо застосування заходів 

заохочення і стягнення.  

Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до 

позбавлення волі. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних 

засудженими до позбавлення волі.  

Особливості відбування покарання в колоніях різних видів. Виправні 

колонії мінімального рівня безпеки. Виправні колонії середнього рівня безпеки. 

Виправні колонії максимального рівня безпеки.  

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

жінками і неповнолітніми. Відбування покарання засудженими вагітними 

жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох 

років. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної 

колонії. Особливості відбування покарання у виховних колоніях. Заходи 

заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх. Заходи стягнення, 

що застосовуються до засуджених неповнолітніх. Посадові особи, які 

застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та 

обсяг їх повноважень. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної 

колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли 

вісімнадцятирічного віку. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації 

засуджених неповнолітніх. 

Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Місця 

відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Порядок і умови 

відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Особливості правового 

статусу засуджених до покарання у виді довічного позбавлення волі. Зміна умов 

тримання засуджених до довічного позбавлення волі. Особливості виконання та 

відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

 

Тема 10. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ. 

ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЗВІЛЬНЕНИМ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ, 

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА НИМИ 

Підстави звільнення від відбування покарання. Припинення відбування 

покарання і порядок звільнення. Порядок дострокового звільнення від відбування 

покарання. Правовий статус осіб, які відбули покарання. 

Допомога особам, які звільнені від відбування покарання. Надання 

допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні. Надання допомоги 

особам, звільненим з місць відбування покарання. 

Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання. Встановлення 

адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі. 

Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного 

нагляду. 
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Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування 

покарання. Органи, що здійснюють нагляд за поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання з випробуванням. Порядок здійснення нагляду за 

поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням. 

Обчислення іспитового строку. Відповідальність осіб, звільнених від відбування 

покарання з випробуванням. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

назви тем 

кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ТЕМА 1. 

Поняття, 

предмет, 

методи 

кримінально-

виконавчого 

права 

6 0,5 1   4,5 9 0,5 0,5   8 

ТЕМА 2. 

Принципи 

кримінально-

виконавчого 

права  

5 0,25 0,5   4,25 7,5 0,25 0,25   7 

ТЕМА 3. 

Джерела 

кримінально-

виконавчого 

права 

5 0,25 0   4,75 7,5 0,25 0,25   7 

ТЕМА 4. 

Виправлення 

та 

ресоціалізація 

засуджених і 

їх основні 

засоби 

7 - -   7 8 - -   8 

ТЕМА 5. 

Правовий 

статус 

засуджених 

7 - -   7 10 - -   10 

ТЕМА 6. 6 1 0,5   4,5 11 1 1   9 
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Органи та 

установи 

виконання 

покарань 

ТЕМА 7. 

Нагляд і 

контроль за 

виконанням 

покарань. 

Участь 

громадськості 

у 

виправленні і 

ресоціалізації 

засуджених 

5 - -   5 8 - -   8 

ТЕМА 8. 

Виконання 

покарань, не 

пов’язаних з 

ізоляцією 

25 6 6   13 18 2 2   14 

ТЕМА 9. 

Виконання 

покарань, 

пов’язаних з 

ізоляцією 

47 8 8   31 32 2 2   28 

ТЕМА 10. 

Звільнення 

від 

відбування 

покарання. 

Допомога 

особам, які 

звільнені від 

відбування 

покарання, 

контроль і 

нагляд за 

ними 

7 - -   7 9 - -   9 

УСЬОГО 

ГОДИН 

120 16 16   88 120 6 6   108 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Поняття, предмет, методи кримінально-

виконавчого права. Принципи кримінально-

виконавчого права. Органи та установи 

виконання покарань 

2 2 

2 Виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією 6 2 

3 Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією 8 2 

 Разом 16 6 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 Поняття, предмет, методи кримінально-

виконавчого права 

4,5 8 

2 Принципи кримінально-виконавчого права  4,25 7 

3 Джерела кримінально-виконавчого права 4,75 7 

4 Виправлення та ресоціалізація засуджених і їх 

основні засоби 

7 8 

5 Правовий статус засуджених 7 10 

6 Органи та установи виконання покарань 4,5 9 

7 Нагляд і контроль за виконанням покарань. 

Участь громадськості у виправленні і 

ресоціалізації засуджених 

5 8 

8 Виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією 13 14 

9 Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією 31 28 

 

10 

Звільнення від відбування покарання. Допомога 

особам, які звільнені від відбування покарання, 

контроль і нагляд за ними 

7 9 

 Разом  88 108 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 
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- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного та пошукового характеру); 

- а також методи, пов’язані із контролем за навчальною діяльністю 

студентів. 

 

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: 

розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, 

обговорення, дослідницькі проекти. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни, оцінюються за рейтинговою системою. Форми поточного 

контролю включають: оцінювання виконання домашніх самостійних завдань, 

письмових та контрольних робіт, виконаних під час практичних занять. 

 

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт на практичних заняттях. 

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв’язання) задачі 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється «0» балів. 

Отримані у такому разі «0» балів потребують відпрацювання та оцінка, 

одержана під час відпрацювання враховуються при визначенні середнього балу 

поточної успішності. 

 

 Підсумковий контроль здійснюється шляхом проведення заліку, який 

виставляється із урахуванням поточної успішності та оцінки за модуль.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТУ 

 

поточне тестування та самостійна робота 
поточна 

успішність 
модуль сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т 1-10 

 

Т. 1-3, 

8-9 

 

100           

 50 50  

 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною шкалою 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 

 

оцінка в балах оцінка ECTS визначення екзаменаційна 
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оцінка 

90-100 А відмінно відмінно 

81-89 В дуже добре 
добре 

71-80 С добре 

61-70 D задовільно 
задовільно 

51-60 Е достатньо 

до 51 FX 
незадовільно з 

правом перездачі 
незадовільно 

до 51 F 
незадовільно без 

права перездачі 

 

90-100 балів (відмінно) – виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету.  

 

71-80 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику 

але не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, 

яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 

 

0-50 балів (незадовільно) – виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з 

основною юридичною літературою з дисципліни. 

 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Палюх Л.М. Поняття, предмет, завдання і система кримінально-
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виконавчого права. Завдання студентам юридичного факультету для 

практичних занять / Л.М. Палюх. – Львів: юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 31 с. 

2. Палюх Л.М. Органи та установи виконання покарань. Завдання студентам 

юридичного факультету для практичних занять / Л.М. Палюх. – Львів: 

юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2010. – 25 с. 

3. Палюх Л.М. Виконання покарань, не пов’язаних з ізоляцією. Завдання 

студентам юридичного факультету для практичних занять / Л.М. Палюх. 

– Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2010. - 71 с. 

4. Палюх Л.М. Виконання покарань, пов’язаних з ізоляцією. Завдання 

студентам юридичного факультету для практичних занять / Л.М. Палюх. 

– Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2010. – 138 с. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст. 141. 

2. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 

217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року. Документ 

ООН А/РЕ 2/7А: статті 1-3, 5, 6-8, 22. 

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р., зі змінами, внесеними Протоколом № 11 від 11 травня 

1994 р. Конвенцію ратифіковано Законом України від 17 липня 1997 р. № 

475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 

2, 4, 7 та 11 до Конвенції // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - 

№ 40. - Ст.263: статті 3, 13, 14; Протокол № 12 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (ETS № 177): ратифіковано 

Законом України від 9 лютого 2006 р. № 3435-IV // Відомості Верховної 

Ради України. – 2006. - № 27. – Ст. 229. 

4. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 

р. Док. ООН A/RES/2200 А(XXI). Ратифіковано Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19 жовтня 1973 р.: 

статті 2, 3, 7, 10, 16, 26.  

5. Декларація про захист всіх осіб від катувань та інших жорстоких, 

нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і 

покарання від 9 грудня 1975 р.: затверджено Резолюцією 3452 (XXX) 

Генеральної Асамблеї ООН // Міжнародне співробітництво у сфері 

виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи 

/ Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 37-39. 
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6. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження й покарання від 10 грудня 1984 

р. Конвенцію ратифіковано із застереженнями Указом Президії Верховної 

Ради Української РСР № 3484-XI від 26 січня 1987 р. «Про ратифікацію 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання» // Відомості 

Верховної Ради УРСР. – 1987. - № 6. – Ст. 101. 

7. Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи 

ув’язненню будь-яким чином: затверджено Резолюцією 43/173 

Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 р. // Права людини і 

професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в 

документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ: Українсько-

американське бюро захисту прав людини, 1996: статті 1-7, 9, 13-16, 19-31, 

33, 34. 

8. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями: схвалені першим 

конгресом ООН від 30 серпня 1955 р. // Міжнародне співробітництво у 

сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради 

Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 11-

36: статті 6, 55, 57-70. 

9. Європейські в’язничні правила: затверджені Комітетом міністрів Ради 

Європи – рекомендація № R (87) 3 від 12 лютого 1987 р. // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації 

Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: 

юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2007. - С. 143-164: частини 1-4. 

10. Основні принципи поводження з в’язнями: затверджені Резолюцією 

45/111 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 року // Міжнародне 

співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації 

Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: 

юридичний факультет Львівського національного університету імені 

Івана Франка, 2007. - С. 99-100. 

11. Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку: 

затверджені Резолюцією 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17 трудня 

1979 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти 

Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – 

Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2007. - С. 53-54. 

12. Європейська конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 

р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти 

Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – 

Львів: юридичний факультет Львівського національного університету 

імені Івана Франка, 2007. - С. 131-141; Закон України «Про приєднання 

України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб» // 

Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 248.  



19 

 

13. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно 

звільненими правопорушниками (ETS 051) вiд 30 листопада 1964 р. Закон 

України «Про приєднання України до Європейської конвенції про нагляд 

за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 

1964 рік» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31. – Ст. 247. 

14. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про передачу осіб, засуджених 

до позбавлення волі, для відбування покарання у державі, громадянами 

якої вони є від 19 травня 1978 р. // Міжнародне співробітництво у сфері 

виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи 

/ Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2007. - С. 125-130. 

15. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах від 7 жовтня 2002 р.: розділ ІV 

(частина V). 

16. Конвенція ООН про права дитини від вiд 20 листопада 1989 р. Конвенцію 

ратифіковано Постановою Верховної Ради України № 789-XII від 27 

лютого 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 13.- Ст. 

145: статті 3, 4, 9, 12, 16, 32, 37, 40. 

17. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно 

заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила): 

затверджено Резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 

1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти 

Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – 
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органами виконавчої влади, територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і внесення змін до 

Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність 

органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 11 

лютого 2004 р. № 150. 

79. Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній 

кримінально-виконавчій службі України: наказ Міністерства юстиції 

України від 23.07.2013  № 1475/5. 

80. Про затвердження Порядку інформування установами виконання 

покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої 

служби України дипломатичних представництв та (або) консульських 

установ іноземних держав в Україні стосовно іноземців, узятих під варту, 

або засуджених, або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний 

арешт: наказ Міністерства юстиції України від 02.12.2014  № 2024/5. 

81. Інструкція про порядок відбування покарання засуджених 

військовослужбовців у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: 

затверджено наказом Міністерства оборони України від 18.05.2015  № 

215. 

82. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої 

влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 

травня 2016 р. № 343. 

83. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної 

пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства 

юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 

348. 

84. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 

р. № 1052. 

85. Положення про визначення особам, засудженим до довічного 

позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, 

порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до 

довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й 

обмеження волі, та їх переведення: затверджено наказом Міністерства 

юстиції України від 27.02.2017 № 680/5.  

86. Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого 

ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного 
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позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, 

порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до 

довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й 

обмеження волі, та їх переведення: затверджено наказом Міністерства 

юстиції України від 27.02.2017 № 680/5. 

87. Інструкція з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених 

(підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженою спільним 

наказом Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України, 

Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової 

адміністрації  України,  Генеральної прокуратури України від 26.05.2015  

№ 613/785/5/30/29/67/68.  

88. Інструкція про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) 

контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів, затвердженій Наказом Міністерства юстиції України 

від 8 червня 2012 р. № 847/5 - визначено порядок оформлення документів 

на переміщення під вартою (конвоювання).  

89. Перелік закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої 

служби України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 

від 21.03.2013 р. № 499/5. 

90. Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються 

в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого 

їм речового майна: затверджено наказом Міністерства юстиції України 

від 23.08.2013 № 1782/5. 

91. Інструкція про порядок надання засудженим короткочасних виїздів за 

межі установ виконання покарань, затвердженій наказом Міністерства 

юстиції України від 22.11.2011  № 3361/5. 

92. Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження 

волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції 

України від 7 березня 2013 р. № 396/5,  

93. Порядок організації виробничої  діяльності та залучення засуджених до 

суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних 

та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 3 січня 2013  № 

26/5.     

94. Про норми харчування осіб, які тримаються в установах виконання 

покарань, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, 

ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та 

інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336. 

95. Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із 

засудженими: наказ Міністерства юстиції України від 04.11.2013  № 

2300/5. 

96. Положення про спостережні комісії: затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 квітня 2004 р. № 429 «Про затвердження  
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положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних 

виховних установах». Із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 серпня 2006 р. 

97. Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах: 

затверджено Постановою Кабунету Міністрів України від 1 квітня 2004 р. 

№ 429 «Про затвердження  положень про спостережні комісії та 

піклувальні ради при спеціальних виховних установах». Із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 1 

серпня 2006 р. 

98. Порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах при 

виправних колоніях та слідчих ізоляторах, що належать до сфери 

управління Державної пенітенціарної служби України: затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції 

України від 10 червня 2014 р. № 691/897/5. 

99. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до 

позбавлення волі:затверджено  наказом Міністерства юстиції України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 

1348/5/572. 

100. Інструкція про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до 

дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України: 

затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах 

сім'ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань 

виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України 

від 23 листопада 2007 р. № 740/1030/4154/321/614а. 

101. Положення про навчальний центр при кримінально-виконавчій 

установі закритого типу, затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства юстиції України від 19.12.2013  № 

1794/2691/5.  

102. Типове положення про будинок дитини при виправній колонії: 

затверджено наказом Міністерства юстиції України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 21 березня 2013 р. № 500/5/219. 

103. Положення про педагогічну раду виховної колонії: затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 65/5. 

104. Типове положення про батьківський комітет при виховній колонії 

затверджено наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2013 р. № 

65/5. 

105. Порядок здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які 

тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: 

затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 12.02.2014 р. № 

324/5.  

106. Положення про організацію продовольчого забезпечення у 

Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час: 

затверджено наказом Міністерства юстиції України від 8 червня 2012 р. 

№ 850/5. 
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107. Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань 

та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, 

які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк: затверджено наказом Міністерства юстиції України, 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, 

Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 р. № 

478/5/180/375/212/258. 

108. Порядок організації надання засудженим доступу до глобальної 

мережі Інтернет: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 

19.10.2017  № 1275/5. 

109. Перелік заходів щодо реалізації пробаційних програм: затверджено 

наказом Міністерства юстиції України від 28.03.2018  № 926/5. 

110. Про затвердження положень про міжрегіональні управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації: наказ Міністерства 

юстиції України від 14.12.2016 № 3655/5 (додаток до Листа Міністерства 

юстиції України від 27.01.2017 № 3380/ПІ-З-158/7). 
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11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

Верховна Рада України 

http://www.rada.gov.ua 

 

Верховний Суд 

http://www.supreme.court.gov.ua 

 

Кабінет Міністрів України 

http://www.kmu.gov.ua 

 

Міністерство юстиції України  

http://www.minjust.gov.ua 

 

Інформаційно-пошукова системи по законодавству  

"Ліга": http://www.liga.kiev.ua/ 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%86$
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478601X.2014.947032
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478601X.2014.947032
https://www.tandfonline.com/journals/gjup20
https://www.tandfonline.com/toc/gjup20/28/2
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10345329.2022.2049467?src=
http://www.rada.gov.ua/
http://www.supreme.court.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
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http://www.nau.kiev.ua/ 

www.lawukraine.com 

www.pravovik.com.ua 

 

 

 

http://www.pravovik.com.ua/
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