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Силабус курсу «Кримінально-виконавче право України» 
2022–2023 навчального року 

 

 

Назва курсу «Кримінально-виконавче право України» 

Адреса викладання 

курсу 

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14 (юридичний факультет) 

 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра кримінального права і кримінології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 08 «Право» 

Спеціальність 081 «Правo» 

Викладачі курсу Палюх Лідія Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри кримінального права і кримінології 

Боднарчук Руслан Орестович, асистент кафедри кримінального права 

і кримінології 

Контактна інформація 

викладачів 

Викладачі кафедри кримінального права і кримінології 

Місце знаходження: юридичний факультет, кафедра кримінального 

права і кримінології, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-

205, тел. (032) 239-44-82  

Палюх Лідія Михайлівна  lidiya.palyukh@lnu.edu.ua 

http://law.lnu.edu.ua/employee/palyuh-lidiya-myhajlivna 

Боднарчук Руслан Орестович ruslan.bodnarchuk@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/bodnarchuk-ruslan-orestovych 

Шуп’яна Мар’яна Юріївна maryana.shupyana@lnu.edu.ua 

https://law.lnu.edu.ua/employee/shupyana-maryana-yurijivna 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра кримінального права і кримінології 

Адреса: юридичний факультет, кафедра кримінального права і 

кримінології, 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14, ауд. Г-205 

Палюх Лідія Михайлівна: щосереди, 16:30–19:30 год.; щоп’ятниці, 

14:00–16:00 год.     

Боднарчук Руслан Орестович: щосереди, 13:30–14:45 год. (чис.), 

15.00 – 17.00 (знам.); щочетверга, 10:10–11:30, 14.50 – 15.30 год. 

Шуп’яна Мар’яна Юріївна:  щопонеділка, 13:30–14:45 год., 15.00 – 

17.00; щосереди, 10:10–11:30, 14.50 – 15.30 год. 

 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять можуть 

проводитися за попередньою домовленістю між викладачем та 

студентом. Для погодження часу консультацій поза визначеним 

графіком слід написати на електронну пошту викладача або 

зателефонувати на кафедру. 

Сторінка курсу http://law.lnu.edu.ua/course/kryminalno-vykonavche-pravo-ukrajiny 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у повсякденній 

практичній діяльності юриста норми кримінально-виконавчого права 

України.  Оволодіння курсом дає змогу отримати знання про порядок 

виконання і відбування покарань, правовий статус засуджених у 

кримінально-виконавчому аспекті, здійснення нагляду за особами, 

звільненими від відбування покарання; шляхи вирішення проблем 

mailto:lidiya.palyukh@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/employee/palyuh-lidiya-myhajlivna
mailto:ruslan.bodnarchuk@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/employee/bodnarchuk-ruslan-orestovych
mailto:maryana.shupyana@lnu.edu.ua
http://law.lnu.edu.ua/course/kryminalno-vykonavche-pravo-ukrajiny
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застосування кримінально-виконавчого законодавства. Тому у курсі 

представлено огляд наукової доктрини в галузі науки кримінально-

виконавчого права. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Кримінально-виконавче право України» є дисципліною 

вільного вибору зі спеціальності 081 «Правo» для освітньо-професійної 

програма ОС Бакалавр, яка викладається студентам денного та 

заочного відділень відповідно в VI семестрі в обсязі 3,5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни вільного вибору «Кримінально-виконавче 

право України» 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.  

Цілями курсу є: 

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.   

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Кримінально-виконавче право України : академічний курс : 

підручник / К.А. Автухов, А.П. Гель, І.С. Яковець. Київ : Юрінком 

Інтер, 2020. 

2. Кримінально-виконавче право України: навч. посіб / К.А. 

Автухов; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2015.  

3. Кримінально-виконавче право України: підручник / В. В. 

Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і 

А. Х. Степанюка. — Х.: Право, 2015.  

 

Додаткова література: 

1. Автухов К.А. Виконання покарання у виді арешту : сучасні 

проблеми організації та правового регулювання : монографія 

/ К.А. Автухов ; Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України. Харків : Право, 2013. 195 с. 

2. Автухов К.А. Механізм оптимального виконання покарання у 

виді позбавлення волі : науково-практичний посібник 

/ К.А. Автухов, І.С. Яковець ; [за загальною редакцією А.Х. 

Степанюка] ; Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України. Харків : Права людини, 2013. 246 с. 

3. Гумін О.М. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо 

неповнолітніх : монографія / О.М. Гумін ... [та ін.] ; 

Міністерство освіти і науки України, Національний університет 

"Львівська політехніка". Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. 238 с. 

4. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України 

/ [К.А. Автухов ... [та ін.] ; за загальною редакцією М.В. 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/KQP3IV61CT3P7U2UR2LFRBY9XT6FXRPJRBJ2F53EABRUI5U3K3-56239?func=service&doc_number=000610080&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/KQP3IV61CT3P7U2UR2LFRBY9XT6FXRPJRBJ2F53EABRUI5U3K3-56239?func=service&doc_number=000610080&line_number=0011&service_type=TAG%22);
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51735?func=service&doc_number=000411815&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50081?func=service&doc_number=000451954&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52286?func=service&doc_number=000583335&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52286?func=service&doc_number=000583335&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52286?func=service&doc_number=000583335&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52286?func=service&doc_number=000583335&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52287?func=service&doc_number=000583335&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52287?func=service&doc_number=000583335&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
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Романова]. Харків : Права людини, 2015. 477 с. 

5. Дуюнова Т.В. Виконання покарання у виді довічного 

позбавлення волі : монографія / Т.В. Дуюнова, І.С. Яковець ; за 

загальною редакцією А.Х. Степанюка ; Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. 

Сташиса Національної академії правових наук України. Харків 

: Право, 2015. 189 с. 

6. Карелін В.В. Правове регулювання застосування заходів 

заохочення та стягнення у процесі виконання покарань, 

пов’язаних з ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, 

І.С. Яковець, К.А. Автухов ; за загальною редакцією А.Х. 

Степанюка ; Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії 

правових наук України. Харків : Право, 2014. 239 с. 

7. Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних 

країнах : монографія / М.С. Пузирьов ; Міністерство юстиції 

України, Академія державної пенітенціарної служби. Київ 

: Дакор, 2018. 513 с. 

8. Пузирьов М.С. Реалізація виправними колоніями принципу 

диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк : монографія / М.С. Пузирьов ; 

Державна пенітенціарна служба України, Інститут кримінально-

виконавчої служби. Київ: Дакор, 2014. 299 с. 

9. Резніченко Г.С. Особливості виконання і відбування покарання 

у виді позбавлення волі щодо засуджених жінок : монографія 

/ Г.С. Резніченко ; Одеський державний університет внутрішніх 

справ. Одеса : ОДУВС, 2009. 172 с. 

10. Ткачова О.В Виконання покарань у виді виправних і 

громадських робіт / О.В. Ткачова. – Х.: Право, 2010. 185 с. 

11. Черненок М.П. Виконання майнових покарань / М.П. Черненок. 

– Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. 175 с. 

12. Яковець І.С. Первинна кваліфікація засуджених до позбавлення 

волі та їх розподіл в установи виконання покарань / Академія 

правових наук України; Інститут вивчення проблем злочинності. 

— Х. : ТОВ "Кроссроуд", 2006. 

 

Тривалість курсу 105 год. 

Обсяг курсу Денне відділення: 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 

16 години практичних занять, окрім цього, 73 годин самостійної 

роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

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 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52547?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000007&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52547?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000007&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52547?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000007&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52547?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000007&format=999
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правовідносин. 

 

Спеціальних 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; 

- 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-
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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. 
Ключові слова Кримінально-виконавче право України; виконання покарань; 

відбування покарань; правовий статус засуджених; органи виконання 

покарань; установи виконання покарань; нагляд за засудженими, 

звільненими від відбування покарання.  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій та практичних занять, виконання індивідуальних 

завдань та консультації для кращого розуміння тем. 

Теми Схема курсу додається 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Усний   

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: «Адміністративне право України», «Кримінальне право 

України», «Кримінальне процесуальне право України», 

«Конституційне право», «Трудове право України» достатніх для 

сприйняття категоріального апарату, що використовується у вивчені 

начального матеріалу в рамках дисципліни «Кримінально-виконавче 

право України», розуміння законодавчих джерел. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Під час викладання навчальної дисципліни підлягають використанню 

методи, спрямовані на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й 

відповідальності за навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного й пошукового характеру); 

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

студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню 

наступні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, 

спостереження, практичне заняття, індивідуальні завдання. 

Під час практичних занять забезпечується постановка теоретичних 

і практичних  проблем  у галузі кримінально-виконавчого права, а 

також їхнє обговорення з метою пошуку оптимальних шляхів 

вирішення цих проблем. На практичних заняттях викладач виконує 

роль модератора дискусії, тобто визначає її напрями, забезпечує 

необхідну динаміку та загострює увагу на проблемних аспектах. Після 

завершення обговорення проблеми викладач підсумовує найважливіші 

моменти, аналізує сильні та слабкі сторони висловлених аргументів.      

Індивідуальні завдання полягають у вирішенні практичних 

завдань, задач та тестових завдань, що має за мету: практичне 

застосування набутих теоретичних знань та набуття навичок з 

використання статистичних даних.           

 

Необхідне обладнання Студенти використовують технічні засоби та програмне забезпечення 

під час підготовки до практичних занять з метою пошуку необхідних 
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нормативно-правових актів та джерел судової практики, а також під час 

виконання індивідуальних завдань. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття, інддивідуальні завдання: 25% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 25 балів;  

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 25 балів;  

• залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50 

балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 балів.  

Критерії оцінювання при проведені заліку: 

90-100 балів (зараховано)   

81-89 балів (зараховано)  

71-80 балів (зараховано)  

61-70 балів (зараховано)  

51-60 балів (зараховано)  

0-51 балів (не зараховано)  

 

Оцінювання поточної успішності студента та модульної роботи:  

 Поточна успішність та модульна робота 

(оцінюється за 50-бальною шкалою):  

Відмінно (50) 

Добре (40; 45) 

Задовільно (26; 31) 

Незадовільно (0) 

50 балів - 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. 

45 балів - достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому нормативну та 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість розрахункових/тестових завдань. Студент здатен виділяти 

суттєві ознаки вивченого за допомогою операцій синтезу, аналізу, 

виявляти причинно - наслідкові зв’язки, у яких можуть бути окремі 

несуттєві помилки, формувати висновки і узагальнення, вільно 

оперувати фактами та відомостями. 

40 балів - 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 
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базових джерелах.  

31 бал - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується 

тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

26 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових розрахунків, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину розрахункових/тестових завдань. 

Студент має ускладнення під час виділення суттєвих ознак вивченого; 

під час виявлення причинно-наслідкових зв’язків і формулювання 

висновків. 

0 балів - не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових розрахунків, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив окремі 

розрахункові/тестові завдання. Безсистемне відділення випадкових 

ознак вивченого; невміння робити найпростіші операції аналізу і 

синтезу; робити узагальнення, висновки. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що кожен студент повинен 

самостійно готуватися до практичних занять та вирішувати 

індивідуальні завдання, обдумувати та викладати власну аргументацію 

своєї правової позиції. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману; у разі 

нехарахування роботи студент в узгоджені з викладачем строки 

повинен повторно виконати письмову роботу та подати її викладачу 

для оцінювання.     

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Викладач фіксує неявку студента на практичне заняття, що 

вважається академічною заборгованістю, яку студент повинен 

відпрацювати в межах затвердженого графіка консультацій у викладача 

або у інший узгоджений з викладачем час. Відпрацювання полягає у 

перевірці підготовки студентом тих завдань, які виносилися на 

практичнее заняття, на якому студент був відсутній.    

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 
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Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях та за виконання індивідуальних завдань, бали 

одержані за модуль, а також за підсумками іспиту. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. Критеріями оцінювання роботи студента 

на практичних заняттях є аргументованість правової позиції та її 

відповідність чинному законодавству; уміння лаконічно, переконливо 

та логічно висловити свою правову позицію; здатність до 

аргументованого аналізу правових позицій, висловлених іншими 

студентами; уміння підсумувати усі висловлені щодо певної проблеми 

аргументи і віднайти їхні позитивні та хибні сторони, що підлягають 

аналізу з погляду сучасних підходів у доктрині та правозастосуванні; 

намагання сформулювати перспективні проблеми, що можуть 

виникнути у різних сферах правозастосування та запропонувати шляхи 

їхнього розв’язання.     

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Поняття і предмет кримінально-виконавчого права як 

галузі права. 2. Методи кримінально-виконавчого права. 3. Система 

кримінально-виконавчого права як галузі права. 4. Принципи кримінально-

виконавчого права, їх зміст і значення. 5. Види органів виконання 

покарань. 6. Види установ виконання покарань. 7. Порядок виконання 

покарання у виді штрафу. 8. Порядок виконання покарання у виді 

позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу. 9. Порядок виконання покарання у виді 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. 10. Обов’язки уповноваженого органу з питань пробації 

щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю. 11. 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. 12. Обов’язки 

органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами 

діяльності. 13. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. 14. 

Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. 15. Умови 

відбування покарання у виді громадських робіт. 16. Обов’язки 

уповноваженого органу з питань пробації щодо виконання покарання у 

виді громадських робіт. 17 Обов’язки власника підприємства, установи, 

організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування 

засудженим покарання у виді громадських робіт. 18. Обчислення 

строку покарання у виді громадських робіт. 19. Порядок виконання 

покарання у виді виправних робіт. 20. Умови відбування покарання у 

виді виправних робіт. 21. Обов’язки уповноваженого органу з питань 
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пробації щодо виконання покарання у виді виправних робіт. 22. 

Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим 

покарання у виді виправних робіт.  23. Обчислення строку покарання у 

виді виправних робіт. 24. Заходи заохочення, що застосовуються до 

осіб, засуджених до виправних робіт та порядок їх застосування. 25. 

Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

виправних робіт та порядок їх застосування. 26. Порядок виконання 

покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців. 27. 

Порядок і умови виконання покарання у виді арешту. 28. Місце 

відбування покарання у виді арешту. 29. Залучення осіб, які відбувають 

по карання у виді арешту, до праці. 30. Матеріально-побутове 

забезпечення та медичне обслуговування осіб, засуджених до арешту. 

31. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до 

арешту. 32. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених 

до арешту. 33. Особливості відбування покарання у виді арешту 

військовослужбовцями. 34. Порядок і умови виконання покарання у 

виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. 35. 

Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний 

батальйон. 36. Розміщення та режим утримання засуджених у 

дисциплінарному батальйоні. 37. Побачення і телефонні розмови 

засуджених військовослужбовців. 38. Листування засуджених 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. 39. Короткочасні 

виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного 

батальйону. 40. Одержання засудженими військовослужбовцями 

посилок (передач) і бандеролей. 41. Організація праці та виховна 

робота із засудженими у дисциплінарному батальйоні. 42. Заохочення, 

що застосовуються до військовослужбовців у дисциплінарному 

батальйоні. 43. Дисциплінарні стягнення, що застосовуються до 

військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні. 44. Матеріально-

побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців. 

45. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. 46. 

Процедура направлення засуджених до обмеження волі для відбування 

покарання. 47. Обов’язки адміністрації виправного центру. 48. 

Обов’язки власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до 

обмеження волі. 49. Правове регулювання праці засуджених до 

обмеження волі. 50. Медичне обслуговування та матеріально-побутове 

забезпечення засуджених до обмеження волі. 51. Соціально-виховна 

робота із засудженими до обмеження волі. 52. Участь засуджених до 

обмеження волі в самодіяльних організаціях. 53. Обчислення строку 

покарання у виді обмеження волі. 54. Заходи заохочення, що 

застосовуються до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження 

волі. 55. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають 

покарання у виді обмеження волі. 56. Порядок визначення засудженому 

до позбавлення волі виду колонії. 57. Направлення засуджених до 

позбавлення волі для відбування покарання. 58. Переміщення 

засуджених до позбавлення волі. 59. Залишення в слідчому ізоляторі чи 

направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки 
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засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського 

обслуговування. 60. Тимчасове залишення засудженого в слідчому 

ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного 

центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора. 

61. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і 

виховних колоній. 62. Структурні дільниці виправних і виховних 

колоній. 63. Режим у колоніях та його основні вимоги. 64. Технічні 

засоби нагляду і контролю в колоніях. 65. Оперативно-розшукова 

діяльність в колоніях. 66. Режим особливих умов у колоніях. 67. 

Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 

зброї. 68. Права засуджених до позбавлення волі. 69. Обов’язки 

засуджених до позбавлення волі. 70. Матеріально-побутове 

забезпечення засуджених до позбавлення волі. 71. Медико-санітарне 

забезпечення засуджених до позбавлення волі. Виконання примусового 

лікування. 72. Праця засуджених до позбавлення волі. Залучення 

засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці. 73. Умови 

праці засуджених до позбавлення волі. Оплата праці засуджених до 

позбавлення волі. 74. Соціально-виховна робота із засудженими до 

позбавлення волі. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної 

роботи із засудженими до позбавлення волі. 75. Загальноосвітнє і 

професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі. 

Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання 

засуджених до позбавлення волі. 76. Самодіяльні організації засуджених 

до позбавлення волі. 77. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях. 78. 

Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. 79. 

Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі. 80. 

Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими 

жінками. 81. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

засудженими неповнолітніми. 82. Порядок і умови виконання покарання 

у виді довічного позбавлення волі. 83. Місця відбування покарання у виді 

довічного позбавлення волі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу «Кримінально-виконавче право України» 
2021–2022 навчального року 

 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ий 

тиждень 

Теми 1 - 6. Поняття, предмет, методи 

кримінально-виконавчого права. 

Принципи кримінально-виконавчого 

права. Органи та установи виконання 

покарань 

1. Поняття, предмет, методи 

кримінально-виконавчого права як 

галузі права. 

2. Зв’язок кримінально-виконавчого 

права з іншими галузями права. 

3. Принципи кримінально-

виконавчого права. 

4. Система органів і установ 

виконання покарань. 

5. Органи та установи, що 

виконують покарання, які не входять до 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

 

Теми 1 - 6. Поняття, предмет, методи 

кримінально-виконавчого права. 

Принципи кримінально-виконавчого 

права. Органи та установи виконання 

покарань 

1. Поняття, предмет, методи 

кримінально-виконавчого права як 

галузі права. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне  

заняття 

1.   Богатирьов І. Проблемність наукових 

досліджень у галузі кримінально-виконавчого 

права України / І. Богатирьов // Право 

України. – 2008. - № 1. – С. 106-110. 

2. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні 

засади і загальна характеристика КВК України 

/ О. Джужа, Є. Бодюл // Право України. – 2004. 

- №7. – С. 80-84. 

3. Дотримання прав людини у 

пенітенціарній системі України 

/ [К.А. Автухов ... [та ін.] ; за загальною 

редакцією М.В. Романова]. Харків : Права 

людини, 2015.  

4. 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. 

5. Пузирьов М.С. Реалізація виправними 

колоніями принципу диференціації та 

індивідуалізації виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк : монографія 

/ М.С. Пузирьов ; Державна пенітенціарна 

служба України, Інститут кримінально-

виконавчої служби. Київ: Дакор, 2014. 299 с. 

6. Рудник Т. Гуманізм як принцип 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань) 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-50841?func=full-set-set&set_number=608113&set_entry=000012&format=999
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6. Зв’язок кримінально-виконавчого 

права з іншими галузями права. 

7. Принципи кримінально-

виконавчого права. 

8. Система органів і установ 

виконання покарань. 

9. Органи та установи, що 

виконують покарання, які не входять до 

Державної кримінально-виконавчої 

служби України.  

кримінально-виконавчого права / Т. Рудник // 

Підприємництво, господарство і право. – 2007. 

- № 11. – С.142-145.  

7. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Втілення 

міжнародних стандартів у практику діяльності 

кримінально-виконавчої системи України / 

Академія правових наук України; Інститут 

вивчення проблем злочинності. — Х. : ТОВ 

«Кроссроуд», 2007.  

8. Кримінально-виконавче право України: 

навч. посіб / К.А. Автухов; за заг. ред. А.Х. 

Степанюка. – Х.: Право, 2015. – 160 с. 

9. Кримінально-виконавче право України: 

підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. 

Лисодєд та ін.; за заг. ред. В. В. Голіни і А. Х. 

Степанюка. — Х.: Право, 2015.  

10. Бєлкіна Д.С. Правові колізії та 

прогалини у сучасному кримінально-

виконавчому праві України [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бєлкіна 

Діна Сергіївна ; Класич. приват. ун-т. - 

Запоріжжя, 2020. - 20 с. 

3-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

майнових покарань. 

1.1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді штрафу.  

1.2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді конфіскації майна. 

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді позбавлення 

військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Марисюк К.Б. Кримінально-правова 

політика у сфері майнових покарань в 

Україні : монографія / К. Б. Марисюк. – Львів; 

Тріада плюс, 2013.  

2. Назимко Є. Пропозиції щодо 

вдосконалення переліку майна, яке не підлягає 

конфіскації за судовим вироком // 

Підприємництво, господарство і право. – 2009. 

- № 1. – С.108-110.  

3. Черненок М.П. Виконання майнових 

покарань. – Харків: Видавець СПД ФО 

Вапнярчук Н.М., 2006. 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%9A$
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4 – ий 

тиждень 

3. Порядок і умови виконання 

покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади  або займатися 

певною діяльністю. 

 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

майнових покарань. 

1.1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді штрафу.  

1.2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді конфіскації майна. 

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді позбавлення військового, 

спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу. 

 

 

 

 

 

 

Практичне  

заняття 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

завдань та 

розв’язок 

тестових 

завдань) 

5-ий 

тиждень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ий 

тиждень 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді позбавлення права 

обіймати певні посади  або займатися 

певною діяльністю.   

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді громадських робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Богатирьова О. І. Пробація в Україні: 

гуманізація державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань : дис. ... д-

ра юрид. наук : 12.00.08 / О. І. Богатирьова; 

Ген. прокуратура України, Нац. акад. 

прокуратури України. - Київ, 2014. 

2.  Мозгова В. А. Громадські роботи як 

вид кримінального покарання : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук :12.00.08 / В. А. Мозгова; 

Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. 

3.  Павленко В.Г. Кримінально-правова та 

кримінологічна характеристика громадських 

робіт як виду покарання : автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук / Вадим 

Георгійович Павленко ; Академія адвокатури 

України., 2007. 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
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%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
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1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді позбавлення 

права обіймати певні посади  або 

займатися певною діяльністю.   

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді громадських робіт. 

 

Практичне 4. Ткачова О.В. Виконання 

покарань у виді виправних і громадських 

робіт: монографія / О.В. Ткачова. – Харків: 

Право, 2010.  

2 години 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань та 

завдань) 

7-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ий 

тиждень 

 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді виправних робіт. 

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді службових обмежень 

для військовослужбовців. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Виконання покарань, не 

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді виправних робіт. 

2. Порядок і умови виконання 

Лекція 1. Богатирьова О. І. Пробація в Україні: 

гуманізація державної політики у сфері 

виконання кримінальних покарань : дис. 

... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / О. І. 

Богатирьова; Ген. прокуратура України, 

Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 

2014. 

2. Селезньов М.О. Кримінально-виконавча 

характеристика покарання у виді виправних 
робіт : автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних 

наук / М.О. Селезньов; Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ. 
Дніпропетровськ, 2010. 

3. Ткачова О.В. Виконання покарань у виді 

виправних і громадських робіт: 

монографія / О.В. Ткачова. – Харків: 

Право, 2010. 

 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

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%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51391?func=full-set-set&set_number=608115&set_entry=000001&format=999
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покарання у виді службових обмежень 

для військовослужбовців. 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань та 

завдань) 

9-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 –й 

тиждень 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді арешту. 

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді обмеження волі.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією  
1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді арешту. 

2. Порядок і умови виконання 

покарання у виді обмеження волі.   

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

1. Автухов К.А. Виконання покарання у виді 

арешту : сучасні проблеми організації та правового 

регулювання : монографія / К.А. Автухов ; 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем 
злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Національної академії правових наук України. 
Харків : Право, 2013. 

2. Дотримання прав людини у пенітенціарній 

системі України / [К.А. Автухов ... [та ін.] ; за 

загальною редакцією М.В. Романова]. Харків 

: Права людини, 2015.  
3. Пузирьов М.С. Порівняльний аналіз 

виконання покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк в Україні та зарубіжних країнах 

: монографія / М.С. Пузирьов ; Міністерство 
юстиції України, Академія державної 

пенітенціарної служби. Київ : Дакор, 2018. 
 
 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань та 

завдань) 

http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51690?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000008&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-51735?func=service&doc_number=000411815&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52398?func=full-set-set&set_number=608117&set_entry=000004&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52458?func=service&doc_number=000562046&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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11-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-й 

тиждень 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

1. Порядок і умови виконання 

покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. 

2. Порядок і умови виконання та 

відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

2.1. Загальні положення виконання 

покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. 

2.2. Режим у колоніях та засоби його 

забезпечення. 

 

 

 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

1.  Порядок і умови виконання 

покарання у виді тримання в 

дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців. 

2. Порядок і умови виконання та 

відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк. 

2.1. Загальні положення виконання 

покарання у виді позбавлення волі на 

певний строк. 

2.2. Режим у колоніях та засоби його 

забезпечення.   

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

1. Автухов К.А. Механізм оптимального 

виконання покарання у виді позбавлення волі 

: науково-практичний посібник / К.А. Автухов, 

І.С. Яковець ; [за загальною редакцією А.Х. 

Степанюка] ; Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка 
В.В. Сташиса Національної академії правових наук 

України. Харків : Права людини, 2013. 

2. Дотримання прав людини у пенітенціарній 

системі України / [К.А. Автухов ... [та ін.] ; за 

загальною редакцією М.В. Романова]. Харків 

: Права людини, 2015.  
3. Яковець І.С. Первинна кваліфікація 

засуджених до позбавлення волі та їх розподіл 

в установи виконання покарань / Академія 

правових наук України; Інститут вивчення 

проблем злочинності. — Х. : ТОВ 

"Кроссроуд", 2006. 

 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань та 

завдань) 

 

 

 

 

 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50081?func=service&doc_number=000451954&line_number=0014&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
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13-ий 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-й 

тиждень 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

1. Умови відбування покарання 

у колоніях. 

2. Праця засуджених до 

позбавлення волі на певний строк. 

3. Виховний вплив на 

засуджених до позбавлення волі на 

певний строк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

1. Умови відбування покарання 

у колоніях. 

2. Праця засуджених до 

позбавлення волі на певний строк. 

3. Виховний вплив на 

засуджених до позбавлення волі на 

певний строк. 

 

Лекція  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні 

заняття 

1. Автухов К.А. Механізм оптимального 

виконання покарання у виді позбавлення волі 

: науково-практичний посібник / К.А. Автухов, 

І.С. Яковець ; [за загальною редакцією А.Х. 
Степанюка] ; Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса Національної академії правових наук 

України. Харків : Права людини, 2013.  
2. Автухов К.А. Реінтеграційний напрям 

діяльності персоналу установ виконання покарань 
: науково-практичний посібник / К.А. Автухов, І.С. 

Яковець ; за загальною редакцією А.Х. Степанюка 

; Науково-дослідний інститут вивчення проблем 

злочинності імені академіка В.В. Сташиса 
Національної академії правових наук України. 
Харків : Право, 2013. 

3. Дотримання прав людини у пенітенціарній 

системі України / [К.А. Автухов ... [та ін.] ; за 

загальною редакцією М.В. Романова]. Харків 

: Права людини, 2015.  
4. Карелін В.В. Правове регулювання 

застосування заходів заохочення та стягнення у 
процесі виконання покарань, пов’язаних з 

ізоляцією засуджених : монографія / В.В. Карелін, 

І.С. Яковець, К.А. Автухов ; за загальною 

редакцією А.Х. Степанюка ; Науково-дослідний 

інститут вивчення проблем злочинності імені 

академіка В.В. Сташиса Національної академії 
правових наук України. Харків : Право, 2014.  

4. Таволжанський О.В. Соціально-виховна 

робота із засудженими до позбавлення волі : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. 

В. Таволжанський; Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого. - Харків, 2014.  

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 години 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

(аналіз 

теоретичних 

питань та 

розв’язок 

тестових 

завдань та 

завдань) 

 

15-й 

тиждень 
Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією 

Лекція 

 

1. Бадира В.А. Правові основи 

виправлення та ресоціалізації жінок, 

2 години 

 

Протягом 

усього 

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50080?func=service&doc_number=000451954&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-50081?func=service&doc_number=000451954&line_number=0014&service_type=TAG%22);
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52022?func=full-set-set&set_number=608116&set_entry=000006&format=999
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/K3QYNBQRKFHPTGVRK2RYXF8AD6SSHNJLLV44KCCJS6NNL4Y8RK-52074?func=service&doc_number=000420489&line_number=0013&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49780?func=service&doc_number=000485744&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49781?func=service&doc_number=000485744&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49929?func=service&doc_number=000475141&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/BTJJYHATIVHRCXCTLSUP6G64MBUBVS83NQ62XGKQT7B8FXY5SG-49930?func=service&doc_number=000475141&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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%A2%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
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16-й 

тиждень 

 

 

 

 

 

1. Особливості відбування 

покарання в колоніях різних видів. 

2. Особливості відбування 

покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми. 

3. Порядок і умови виконання та 

відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

 

 

 

 

Тема 9. Виконання покарань,  

пов’язаних з ізоляцією  
1. Особливості відбування 

покарання в колоніях різних видів. 

2. Особливості відбування 

покарання у виді позбавлення волі 

засудженими жінками і неповнолітніми. 

3. Порядок і умови виконання та 

відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

засуджених до позбавлення волі / В.А. Бадира, 

Т.А. Денисова. – Запоріжжя: КПУ, 2009. 

2. Гумін О.М. Виконання покарання у 

виді позбавлення волі щодо неповнолітніх 

: монографія / О.М. Гумін ... [та ін.] ; Міністерство 

освіти і науки України, Національний університет 
"Львівська політехніка". Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2019. 
3. Дуюнова Т.В. Виконання покарання у 

виді довічного позбавлення волі : монографія / Т.В. 

Дуюнова, І.С. Яковець ; за загальною редакцією 

А.Х. Степанюка ; Науково-дослідний інститут 
вивчення проблем злочинності імені академіка 

В.В. Сташиса Національної академії правових наук 

України. Харків : Право, 2015. 
4. Кушніров Т., Мороз Л. Концептуальний 

підхід до проблеми відбування покарання 

засудженими жінками // Проблеми 

пенітенціарної теорії і практики, Бюлетень 

Київського інституту внутрішніх справ. – К., 
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