
Кримінально-виконавче право 

Мета курсу – оволодіння студентами основних положень та принципів 

виконання покарання, придбання глибоких знань в сфері правового 

регулювання виконання кримінального покарання. 
Міжпредметні зв’язки. Курс «Кримінально-виконавче право» має 

безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: кримінальне право (загальна 

частина), кримінальне право (особлива частина), кримінальне процесуальне 

право. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних 

засобів дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  про правові основи звільнення засуджених з місць позбавлення 

волі та здійснення щодо них заходів постпенітенціарного впливу; про 

концептуальні засади кримінально-виконавчого законодавства; про морально 

прийнятні, науково і логічно обґрунтовані шляхи вирішення теоретичних, 

нормотворчих і правозастосовних проблем кримінально-виконавчого права; 
вміти: виконувати комплексні наукові дослідження у галузі професійної 

освіти на основі цілісного системного наукового світогляду; тлумачити норми 

закону і відомчих нормативних актів, які регулюють виконання покарань; 

застосовувати норми кримінально-виконавчого права в конкретних ситуаціях; 

правильно оцінювати правове регулювання і порядок матеріально-побутового і 

медичного забезпечення засуджених; визначати справедливість покарання, 

обраного за конкретною справою; виявляти і критично оцінювати тенденції 

розвитку кримінально-виконавчого законодавства; 
володіти: навичками критичного аналізу, оцінки сучасних наукових 

досягнень, генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних 

завдань; навичками ідентифікувати, аналізувати та структурувати ключові 

проблеми кримінально-виконавчого права, з якими зіштовхуються юристи у 

повсякденній практиці та приймати оптимальні рішення на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів; навичками аналізувати юридичну практику 

та оцінювати її з точки зору відповідності закону 
Змістове наповнення дисципліни: 
Загальна частина кримінально-виконавчого права. Основні напрямки 

пенітенціарної думки та поняття кримінально-виконавчого права. Кримінально-
виконавче право України: загальна характеристика. Соціально-правовий статус 

засуджених до кримінальних покарань. Органи та установи виконання 

покарань. 
Особлива частина кримінально-виконавчого права. Кримінально-

виконавча характеристика покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. 
Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл по видах УВП. 

Направлення та прийом засуджених в установи виконання покарань. Виконання 

покарання у виді позбавлення волі на певний строк. Виконання покарань у виді 

довічного позбавлення волі. Постпенітенціарний вплив та соціальна адаптація 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 



 Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг – 120 годин, у т.ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна 

та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 

 


