
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 
 
 
 
 

Навчально-науковий юридичний інститут 
 

Кафедра кримінального права 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО  
 
 

                           Освітня програма Право 
 

                           Спеціальність 081 Право 
 

                           Галузь знань 08 Право 
 
 
 
 
 
 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від 28 серпня  2019 р.   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

м. Івано-Франківськ - 2019 



 
ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до курсу 

3. Мета та цілі курсу 

4. Результати навчання (компетентності) 

5. Організація навчання курсу 

6. Система оцінювання курсу 

7. Політика курсу 

8. Рекомендована література 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Кримінально-виконавче право 
Викладач (-і) Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна, доц., д.ю.н., зав. 

кафедри судочинства 
Контактний телефон 
викладача 

Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна (0342) 596178 
 

E-mail викладача  Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна 
yulia.kerniakevych@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Заочний 
Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 
Посилання на сайт 
дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 
індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 
інформаційному стенді та сайті кафедри 
https://kkp.pnu.edu.ua/графік-індивідуальної-роботи-з-студе 
Також можливі консультації шляхом листування через 
електронну пошту, зокрема, що стосується погодження планів 
та змісту курсових робіт, індивідуальних науково-дослідних 
завдань.  
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права та 
законодавства, а також практика реалізації відповідних норм суб’єктами кримінально-
виконавчих правовідносин. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Загальна частина. 
2. Особлива частина. 
Кримінально-виконавче право є складовою кримінально-правового комплексу, до 

якого входять також кримінальне і кримінальне процесуальне право. Їх норми з різних 
позицій регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі застосування 
покарання. Якщо призначення покарання здійснюється відповідно до норм 
кримінального і кримінально-процесуального законодавства, то виконання і відбування 
покарання – відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства. Предметом 
регулювання кримінально-виконавчого права виступають кримінально-виконавчі 
правовідносини, які виникають на підставі набрання сили обвинувальним вироком суду.  

Основними джерелами цієї галузі виступають Кримінально-виконавчий кодекс 
України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України 
Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», Закон України 
«Про пробацію», Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про виконавче 
провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 
виконання судових рішень і рішень інших органів», Закон України «Про національну 
поліцію», Закон України «Про застосування амністії в Україні», Закон України «Про 
адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» та ряд 
інших законів і підзаконних актів. 

Застосування кримінально-виконавчого законодавства в умовах триваючої реформи 
кримінально-виконавчої системи, приведення її до європейських стандартів є дуже 
складним завданням і одним з основних, відповідальних напрямків роботи державних 
органів та всіх інституцій громадянського суспільства на шляху боротьби зі 

mailto:yulia.kerniakevych.tanasiichuk@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kkp.pnu.edu.ua/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5


злочинністю. Без кваліфікованих спеціалістів в галузі кримінально-виконавчого права 
нам навряд чи справитись з проблемами, пов’язаними з процесом виконання покарань, 
виправленням та ресоціалізацією засуджених. Підготовка юристів-фахівців у сфері 
кримінально-виконавчого права повинна стати одним з пріоритетних напрямів у 
правоохоронній діяльності держави на сучасному етапі. Важливо, щоб випускники 
вищих юридичних закладів володіли необхідними знаннями у галузі кримінально-
виконавчого права і могли їх застосовувати на практиці у процесі виконання покарань 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є 

формування системи знань про кримінально-виконавче право як галузь права, набуття 
практичних навичок у розв'язанні проблемних питань, вироблення вмінь щодо 
правильного застосування норм кримінально-виконавчого законодавства  

Основними цілями вивчення дисципліни «Кримінально-виконавче право» є набуття 
студентами знань та розуміння змісту норм кримінально-виконавчого законодавства 
України, формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, 
які виникають у процесі виконання-відбування покарань, правильного застосування норм 
кримінально-виконавчого законодавства.  

4. Результати навчання (компетентності) 
Загальні компетентності: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел права та результатів 
наукових досліджень  кримінально-виконавчих правовідносин. 
Здатність застосовувати знання кримінально-виконавчого законодавства у практичних 
ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області кримінально-виконавчого права та розуміння 
професійної діяльності. 
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями в сфері кримінально-виконавчого 
права. 
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми засуджених осіб. 
Фахові компетентності: 
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 
прав людини у процесі виконання-відбування покарань. 
Здатність аналізувати проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері 
кримінально-виконавчих правовідносин. 
Здатність до критичного та системного аналізу, порівняння і тлумачення чинного 
кримінально-виконавчого законодавства. 
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту і 
забезпечення прав і інтересів засуджених осіб у процесі відбування покарань. 
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 
правового характеру і значення, здатність давати юридичну кваліфікацію відносинам, 
що пов’язані з процесом виконання-відбування покарань. 
 

5. Організація навчання  
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 10 
семінарські заняття / 
практичні / лабораторні 

4 

самостійна робота 76 
Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний / 



(рік навчання) вибірковий 
6 081 Право 3 вибірковий 

Тематика курсу 
Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 
Модуль І. Загальна частина 

Тема № 1. Кримінально-виконавче право: загальна 
характеристика. 

2 - 8 

Тема № 2. Правовий статус засуджених.  
2 

- 10 

Тема № 3. Органи та установи виконання покарань. 2 - 10 
Тема № 4. Контроль і нагляд за виконанням покарань. - - 10 

Модуль ІІ. Особлива частина 
Тема № 5. Кримінально-виконавча характеристика 
покарань, що не пов’язані з позбавленням волі. 

2 2 10 

Тема № 6. Кримінально-виконавча характеристика 
покарань, що пов’язані з позбавленням волі. 

2 
 

2 10 

Тема № 7. Виконання та відбування покарань 
неповнолітніми. 

- - 8 

Тема № 8. Виконання покарань у зарубіжних країнах. - - 10 
ЗАГ.: 10 4 76 

6. Система оцінювання курсу 
Загальна 
система 

оцінювання 
курсу 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є 
уніфікованою в межах навчально-наукового юридичного інституту і 
визначається п. 4.4 Положення про порядок організації навчального 
процесу та оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 
юридичному інституті Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 
інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 
Вченою радою навчально-наукового юридичного інституту, протокол 
№5 від 28 лютого  2017 р.) – текст розміщений на інформаційному 
стенді та сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/організація-
навчального-процесу/. 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни не передбачає виконання студентами 
письмової домашньої контрольної роботи, оскільки навчальна 
дисципліна є заліковою. У кінці вивчення дисципліни студенти 
складають залік, програмові вимоги до здачі заліку розміщені на 
сайті кафедри https://kkp.pnu.edu.ua/заочна-форма/ 

Семінарські 
заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 
4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 
оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 
юридичному інституті Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника  

Умови допуску 
до 

підсумкового 
контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 
допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 
порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 
студентів у навчально-науковому юридичному інституті 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника  

7. Політика курсу 

https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://law.pnu.edu.ua/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83/
https://kkp.pnu.edu.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0/


Письмові роботи: 
Оскільки навчальна дисципліна є заліковою, то не планується виконання студентами 

письмової домашньої контрольної роботи, У кінці вивчення дисципліни студенти 
складають залік, програмові вимоги до здачі заліку розміщені на сайті кафедри 
https://kkp.pnu.edu.ua/заочна-форма/  
     Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 
доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 
запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні заняття курсу.  
 

   
1. Кримінально-виконавче право: підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, 

О. В. Лисодєд та ін.; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка. Харків: Право, 2015. 392 с. 
2. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини: підручник / 

О. М. Литвинов, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, К. А. Автухов, А. П. Гель, С. В. Лосич, 
Є. С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф. О. М. Литвинова та д.ю.н., проф. А. Х. 
Степанюка. Київ: ВД «Дакор», 2015. 632 с. 

3. Кримінально-виконавче право України: підручник: у 2-х т. / А. А. Музика, В. Я. 
Конопельський, Є.О. Письменський та ін.; за заг. ред. д.ю.н., проф. Є. Ю. Бараша. Київ: 
Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т. П., 2018. Т. 1, 364 с.; Т. 2, 622 с. 

4. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях): навч. посібник / за 
заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 264 с. 

5. Кернякевич-Танасійчук Ю. В. Кримінально-виконавча політика України: 
монографія. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2019. 336 с. 

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 
нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-
методичних посібниках:  

1. Круль С.М. Кримінально-виконавче право: методичні вказівки для підготовки до 
семінарських занять (для студентів заочної форми навчання). Івано-Франківськ: 
Навчально-науковий юридичний інститут Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, 2017.  24 с. 

2. Круль С.М. Кримінально-виконавче право:  методичні вказівки для самостійної 
роботи (для студентів заочної форми навчання). Івано-Франківськ: Навчально-науковий 
юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, 2017. 56 с. 
https://kkp.pnu.edu.ua/заочна-форма/  
 
 
 

Викладач _________________ доц. Ю. В. Кернякевич-Танасійчук 
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