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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 26 Цивільна безпека 

2. Код і назва спеціальності – 262 Правоохоронна діяльність 

3. Назва спеціалізації – - 

4. Назва дисципліни – Правоохоронна діяльність у 

пенітенціарній системі 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ВДПП 2.1.14. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– другий 

 

– магістр 

9. Курс / рік навчання – перший 

10. Семестр – другий 

11. Обсяг вивчення дисципліни: 

1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

2) денна форма навчання: 

– 3 / 90 

аудиторні заняття (годин) – 30 

% від загального обсягу – 33 

лекційні заняття (годин) – 16 

% від обсягу аудиторних – 53 

годин 
семінарські заняття (годин) 

 

– 
 

14 

% від обсягу аудиторних – 47 

годин 
самостійна робота (годин) 

 

– 

 

60 

% від загального обсягу – 67 
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тижневих годин: 
аудиторних занять 

 

– 
 

2 

самостійної роботи 
3) заочна форма навчання: 

– 
– 

4 

аудиторні заняття (годин)  16 

% від загального обсягу – 18 

лекційні заняття (годин) – 10 

% від обсягу аудиторних 

годин 

семінарські заняття (годин) 

– 63 

 

6 

% від обсягу аудиторних – 37 

годин 
самостійна робота (годин) 

 

– 

 

74 

% від загального обсягу – 82 

тижневих годин: 
аудиторних занять 

 

– 

 

1,3 

самостійної роботи – 6,7 

12. Форма семестрового 

контролю 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

1) попередні дисципліни 

– 

 
 
 

– 

залік 

 
 
 

НПФ 1.3.1.4. Кримінальне право; 
  НПФ 1.3.1.9. Кримінальний процес; 

ПФПР 2.2.3.5. Кримінально- 

виконавче право. 

2) супутні дисципліни – ОДПП 1.3.5. Застосування 

стандартів Конвенції про захист 

прав людини і основоположних 

 
 

3) наступні дисципліни 

 
 

– 

свобод у кримінальному 

провадженні 

ППВ 2.2.4 Проблеми кримінально- 

 

14. Мова вивчення дисципліни 
 

– 
виконавчого права. 
українська. 

 

 

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни 

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання 
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату; 

1.2) називати закони, що регулюють правовідносини, які виникають у процесі 
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виконання і відбування кримінальних покарань; 

1.3) знати структуру системи правоохоронних органів України; 

1.4) характеризувати особливості окремих категорій засуджених як схильних 
до проявів деструктивної поведінки; 

1.5) визначати підстави і механізми впливу представників правоохоронних 

органів на засуджених з метою припинення ними систематичної злочинної 

діяльності. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 
словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають сутність і 
природу правоохоронної діяльності в установах виконання покарань; 

2.2) визначати специфіку законодавства у сфері реалізації державної 
пенітенціарної політики; 

2.3) характеризувати особливості регулювання відносин окремих 

правоохоронних органів в процесі протидії проявам злочинності в 

установах виконання покарань; 

2.4) встановлювати механізм реалізації конституційних, 

загальногромадянських та особистісних прав засудженої особи при 

відбуванні покарань; 

2.5) характеризувати порядок надання допомоги особам, що звільняються з 
місць позбавлення волі в контексті профілактичної роботи 

3. Застосування знань 
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 

3.1) аналізувати сучасні проблеми діяльності правоохоронних органів в 

пенітенціарній системі України; 

3.2) віднаходити шляхи вирішення проблем, що можуть виникнути при 
реалізації прав та свобод засуджених осіб; 

3.3) аналізувати статистичні данні по застосуванню кримінальних покарань за 
вчинення злочинів в установах виконання покарань; 

3.4) Здійснювати порівняльний аналіз ефективності пенітенціарної системи 
України із відповідними системами зарубіжних країн ; 

3.5) складати процесуальні документи, що стосуються виконання і відбування 

кримінальних покарань. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти головні положення (завдання, пропозиції, оцінки тощо), 
викладені в нормативно – правових актах; 

4.2) порівнювати різні види кримінальних покарань за окремими критеріями; 

4.3) аналізувати наслідки порушення законодавства у сфері виконання 
кримінальних покарань 

4.4) обчислювати строки виконання обвинувального вироку та строки 
покарань, обчислювати розміри покарань матеріального характеру; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/paran291#n291
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5.5.) класифікувати суб’єктів відбування покарань залежно від виду 
покарання, їхньої пенітенціарної та пост пенітенціарної поведінки 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу складання процесуальних документів, що 
стосуються виконання покарань; 

5.2) пропонувати зміни до чинних нормативних актів у сфері правоохоронної 
діяльності в пенітенціарній системі; 

5.3) встановлювати механізм набуття і реалізації прав та свобод осіб, що 
виконують кримінальні покарання; 

5.4) пояснювати порядок припинення незаконних дій представників установ 
та органів виконання покарань та притягнення їх до відповідальності; 

5.5) узагальнювати механізм діяльності правоохоронних органів в 
пенітенціарній системі 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) порівнювати способи реалізації права засудженої особи на не вчинення 

щодо неї незаконних дій зі сторони адміністрації установи виконання 

покарань; 

6.2) узагальнювати правове значення засобів регулювання відносин у сфері 
виконання кримінальних покарань; 

6.3) узагальнювати правове значення кримінально-правових засобів 

регулювання відносин у сфері виконання кримінальних покарань щодо 

осіб, що вчинили злочини в період відбування покарання; 

6.4) узагальнювати правове значення адміністративно-правових засобів 

заохочення та стягнення під час виконання покарань, пов’язаних із 

обмеженням та позбавленням волі. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) розробляти проекти нормативно – правових актів за завданою 
ситуаційною задачею; 

7.2) писати позовні заяви про захист порушених прав засуджених; 

7.3) складати проектну документацію для отримання належної юридичної 

допомоги засудженими; 

7.4) розробляти схему здійснення перевірок законності діяльності персоналу 
установ виконання покарань; 

7.5) придумувати ситуативні завдання та готувати необхідні документи для її 
вирішення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні питання діяльності правоохоронних 

органів в пенітенціарній системі. 
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Загальне поняття правоохоронної діяльності. Види правоохоронної 
діяльності. 

Завдання держави у сфері правоохоронної діяльності. Напрямки 

правоохоронної діяльності. Специфіка правоохоронної діяльності в залежності 

від сфери діяльності правоохоронних органів. 

Значення правоохоронної діяльності в сфері виконання покарань. 

Специфіка правоохоронної діяльності в залежності від виду установи 

виконання покарання. 

Напрямки й мета правоохоронної діяльності в пенітенціарній системі. 

Види й система спеціальних органів, які займаються правоохоронною 

діяльністю в пенітенціарній системі. 

Види об’єктів правоохоронної діяльності в сфері виконання покарань. 

 
Тема 2. Загальні засади діяльності правоохоронних органів України: 

система структура, повноваження 

 
Закони України про правоохоронні органи. Система законодавства у 

правоохоронній сфері. Загальні засади діяльності правоохоронних органів в 

пенітенціарній системі. 

Підпорядкування правоохоронних органів при здійсненні правоохоронної 

діяльності. Способи забезпечення законності в органах і установах виконання 

покарань. 

Нагляд за діяльністю правоохоронних органів при здійсненні діяльності в 

пенітенціарній системі. Види загроз для прав громадян та правоохоронні 

органи, які здійснюють їх охорону. 

Правоохоронні органи, їх визначення, класифікація та обсяг 

правоохоронної діяльності в залежності від виду установи чи органу виконання 

покарань. Правоохоронні органи, які використовують примус у своїй 

правоохоронної діяльності та які не використовують примус. 

 

Теми 3. Правоохоронна діяльність щодо розкриття, розслідування та 

попередження злочинів в пенітенціарній системі. 

 
Поняття системи розкриття та розслідування злочинів в пенітенціарній 

системі. Правоохоронна діяльність по розкриттю, розслідуванню та 

попередженню злочинів, як частина охорони прав засуджених осіб. 

Розкриття, розслідування та попередження злочинів, як основні напрями 

криміналістичної діяльності правоохоронних органів в установах виконання 
покарань. 

Правоохоронна діяльність Служби безпеки України у сфері розкриття та 

розслідування злочинів в органах і установах виконання покарань. 

Правоохоронна діяльність оперативних і слідчих органів Національної поліції 

України у сфері розкриття та розслідування злочинів в органах та установах 

виконання покарань. Завдання прокуратури у сфері розкриття та розслідування 

злочинів та її діяльність. 
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Правоохоронна діяльність інших органів, які мають право проводити 

розслідування за вчиненні правопорушення. Відмінність розкриття злочинів від 

їх розслідування. Форми і методи розкриття та розслідування злочинів в 

пенітенціарній системі. Нормативні документи у сфері розкриття та 

розслідування злочинів в установах виконання покарань. 

 
Тема 4. Оперативно-розшукова діяльність в пенітенціарній системі 

як метод забезпечення правоохоронної діяльності 

 
Поняття оперативно-розшукової діяльності в органах та установах 

виконання покарань. Види правоохоронних органів, які мають право 

здійснювати оперативно-розшукову діяльність в органах та установах 

виконання покарань. 

Оперативно-розшукова діяльність як метод забезпечення правоохоронної 

діяльності в пенітенціарній системі. Правоохоронна діяльність і оперативно- 

розшукова діяльність їх співвідношення та взаємодія органів, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність з органами та установами виконання 

покарань. 

Форми і методи оперативно-розшукової діяльності, які можуть 

використовувати правоохоронні органи при проведенні заходів в органах та 

установах виконання покарань. Охорона прав і свобод засуджених осіб та 

працівників органів та установ виконання покарань при проведенні оперативно- 

розшукової діяльності в установах пенітенціарної системи. 

 
Тема 5. Прокуратура та її діяльність у пенітенціарній системі 

 
Нормативна база діяльності прокуратури. Нормативні документи, які 

визначають діяльність прокуратури в установах виконання покарань. Обов'язки 

працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. 

Права працівників прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. Форми 

і методи діяльності прокуратури у сфері правоохоронної діяльності. Нагляд 

прокуратури за органами які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Нагляд прокуратури за органами, які виконують рішення судів. Прокурорський 

нагляд за законністю при виконанні кримінальних покарань. Координаційна 

діяльність органів прокуратури. Взаємовідносини прокуратури та інших 

державних органів, що взаємодіють з органами й установами виконання 

покарань. 

 

Тема 6. Правоохоронна діяльність Національної поліції України в 

пенітенціарній системі. 

 
Система Національної поліції . Розвиток нормативної бази діяльності 

Національної поліції. Закон України «Про Національну поліцію» та його 



8  

недоліки. Структура органів Національної поліції. Обов'язки Національної 

поліції. Права Національної поліції. 

Обсяг повноважень Національної поліції в контексті правоохоронної 

діяльності. Підрозділи Національної поліції , які здійснюють профілактичну 

діяльність серед осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 

Розшукова діяльність Національної поліції при розшуку осіб, що здійснили 

втечу з-під варти чи з установи виконання покарань. Дотримання законності в 

діяльності Національної поліції в пенітенціарній системі. Зв'язки Національної 

поліції та органів та установ виконання покарань. 

 
Тема 7. Правоохоронна діяльність Міністерства юстиції та Служби 

безпеки України в пенітенціарній системі. 

 
Структура Міністерства юстиції України. Правоохоронна діяльність 

державної виконавчої служби. Правоохоронна діяльність державної міграційної 

служби стосовно засуджених іноземців та осіб без громадянства. 

Державна кримінально-виконавча служба України та її правоохоронна 

діяльність. Інші функції правоохоронної діяльності управлінь та департаментів 

Міністерства юстиції України. 

Обов'язки Міністерства юстиції України в сфері виконання кримінальних 

покарань. Права Міністерства юстиції України у сфері правоохоронної 

діяльності. Керівництво підрозділами Міністерства юстиції України. Обов'язки 

підрозділів Міністерства юстиції України. 

Діяльність Служби безпеки України в органах та установах виконання 

покарань. Оперативно-розшукова діяльність Служби безпеки України в 

пенітенціарній системі. Дотримання режиму таємності в діяльності Служби 

безпеки України. Дотримання законності в роботі Служби безпеки України при 

здійснені діяльності в органах і установах виконання покарань. 

 
Тема 8. Міжнародне співробітництво при здійсненні правоохоронної 

діяльності в пенітенціарній системі. 

 
Поняття міжнародного співробітництва при здійсненні правоохоронної 

діяльності. Міжнародні угоди й договори в сфері співробітництва з приводу 

протидії пенітенціарній злочинності. 

Міжнародні організації та структури ЄС, що координують діяльність 

правоохоронних органів і їх взаємодію на міжнародному рівні. 

Особливості пенітенціарної системи окремих зарубіжних країн. 

Транснаціональна злочинність, пов’язана з пенітенціарними установами світу й 

органи, що здійснюють протидію такій злочинності. 

Співпраця українських та зарубіжних правоохоронних органів в сфері 
протидії пенітенціарній та пост пенітенціарній злочинності. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

 

 
№ 

те- 

ми 

 

 

 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Тема 1. Теоретичні 

питання діяльності 

правоохоронних 

органів в 

пенітенціарній 

системі. 

 

 
10 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

 

 
10 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
10 

2. Тема 2. Загальні 

засади діяльності 

правоохоронних 

органів України: 

система структура, 

повноваження 

 

 
12 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

 

 
12 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

3. Тема 3. 

Правоохоронна 

діяльність щодо 

розкриття, 

розслідування та 

попередження 

злочинів в 

пенітенціарній 
системі. 

 

 

 

10 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

- 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

8 

4. Тема 4. Оперативно- 

розшукова діяльність 

в пенітенціарній 

системі як метод 

забезпечення 

правоохоронної 

діяльності 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

2 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

10 

5. Тема 5. Прокуратура 

та її діяльність у 

пенітенціарній 

системі 

 
12 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
14 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
10 
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6. Тема 6. 

Правоохоронна 

діяльність 

Національної поліції 

України в 

пенітенціарній 

системі. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

8 

 

 

10 

     

 

10 

7. Тема 7. 

Правоохоронна 

діяльність 

Міністерства юстиції 

та Служби безпеки 

України в 

пенітенціарній 

системі. 

 

 

 
10 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 

 
- 

  

 

 
14 

 

 

 
2 

 

 

 
2 

    

 

 
10 

8. Тема 8. Міжнародне 

співробітництво при 

здійсненні 

правоохоронної 

діяльності в 

пенітенціарній 

системі. 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

  

 

10 

 

 

2 

     

 

8 

Всього годин : 90 16 14 - 60 90 10 6 - - - 74 

 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) 

проводяться згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним 

планом. 

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються 

в підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених 

тематичним планом тем, засоби поточного контролю знань та методичні 

рекомендації для підготовки до занять визначаються в підрозділі 1.3 навчально-

методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання включає 

завдання до окремих тем та індивідуальні завдання. 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачена 

навчальним планом у формі виконання домашньої контрольної роботи. 

4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально- 

методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.3. Студенти денної форми навчання виконують індивідуальні 

завдання у формі рефератів. 
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4.3.4. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з 

дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 

цієї програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- проведення ділових ігор. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне опитування на практичних заняттях; 

3) вирішення ситуаційних завдань на практичних заняттях; 

4) складання процесуальних документів на практичних заняттях; 

5) написання поточних контрольних робіт. 

Підсумковий семестровий контроль для денної форми навчання 

проводиться у формі усного екзамену. Структура екзаменаційного білету 

включає два теоретичних питання та одне ситуаційне завдання. 

Підсумковий семестровий контроль для заочної форми навчання 

проводиться у формі та письмового екзамену у виді тестових завдань. 

 

6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється 

за схемою, наведеною на рис. 
 

 

Вивчення 

навчальної дисципліни 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Очна (денна, 

вечірня) 
форма навчання 

До 100 

балів 



12  

    

До 10 балів – 

за результатами 

навчання під час 

лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами 

навчання під час 

лекцій 
    

До 40 балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами 

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) 

занять 
    

До 20 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами 

самостійної роботи 
    

  

 До 30 балів – 

за результатами 

складання семестрового 

контролю 

 

+ 

 
 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять, 

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань 

визначаються в навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

Додаткові бали 
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7. Рекомендована література 

7.1. Основна література 

7.1.1. Нормативно-правові акти 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- 

bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0. 

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 року № 2135-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text 

4. Європейська Конвенція про захист прав людини та  

основоположних свобод (ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 

17 липня 1997 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 

5. Рекомендація Комітету міністрів [Ради Європи] державам- 

учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні 

розлади, які примусово утримуються в якості пацієнтів № К.(83)2. 

Прийнята Комітетом міністрів 22 лютого 1983 року 356-ю нарадою 

заступників міністрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074#Text 

6. Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 

20.11.1959 р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text 

7. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон 

України № 2713-15 від 23.06.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text 

8. Про Національну поліцію : Закон України № 580-VIII від 02.07.2015 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text 

9. Про Службу безпеки України: Закон України № 2229-XII від 

25.03.1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text 

10. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») 1985р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text 

11. Мінімальні стандартні правила ООН щодо заходів, не пов’язаних з 

тюремним ув’язненням («Токійські правила») 1990р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907#Text 

12. Кримінальний кодекс України:Закон України від 05.04.2001 № 2341 

- IІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua/cgi- 

bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_074#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_907#Text
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
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13. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р. 

№ 1129-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text 

14. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

№ 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text 

15. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

16. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій 

кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року № 2617-V-III 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text 

17. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 8 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text 

18. Закон України «Про застосування амністії в України» від 1 жовтня 

1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80#Text 

19. Закон «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України 

щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього 

ув’язнення у строк покарання» України від 26.11 2015 року № 838-VIII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19#Text 

20. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 

року N1489-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text 

21. Положення про здійснення помилування. Затверджено Указом 

Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text 

22. Порядок організації надання медичної допомоги засудженим до 

позбавлення волі, затверджений наказом Міністерства юстиції України та 

Міністерства охорони здоров’я від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text 

23. Правила застосування примусових заходів медичного характеру в 

спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги, затверджені 

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 31.08.2017 № 992 [Електрон. 

ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-17#Text 

24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу 

України   (справа   про   призначення   судом   більш   м'якого   покарання) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/838-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1408-17#Text
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[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text 

25. Наказ від 16 листопада 2012 року N 114/1042/516/1199/936/1687/5 

Генеральна Прокуратура України, Міністерство Внутрішніх Справ 

України, Служба Безпеки України, АДПС України, Міністерство фінансів 

України, Міністерство юстиції України «Про затвердження Інструкції про 

організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні». [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900- 

12#Text 

26. Про практику призначення судами кримінального покарання: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text 

27. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 16.04.2004 року N 5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text 

28. Про практику застосування судами України законодавства про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму 

Верховного суду України № 12 від 23.12.2005р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05#Text 

29. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових 

заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного  суду 

України № 2 від 15.05.2006р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06#Text 

30. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність 

за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004р. №15 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04#Text 

31. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне 

поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, 

вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами: Постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002р. №3 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700- 

02#Text 

32. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів: постанова 

Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002р. №4 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700- 

02#Text 

33. Про практику застосування судами України законодавства у 

справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012700-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text
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постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року № 

14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text 

34. Про застосування судами законодавства про відповідальність за 

втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. №2 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text 

35. Про практику застосування судами примусових заходів медичного 

характеру та примусового лікування: постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 3 червня 2005 року № 7 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05#Text 

36. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді 

тримання в дисциплінарному батальйоні: постанова Пленуму Верховного 

суду України № 15 від 28.12.96р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-96#Text. 

37. Про практику застосування судами законодавства про звільнення 

від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.09.1973 №8 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-73#Text 

38. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і 

заміну невідбутої частини покарання більш м’яким. Постанова Пленуму 

Верховного Суду України від 26.04.2002р. №2 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02#Text 

39. Інформаційний лист Вищого Спеціалізованого Суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1134/0/4-13 від 18.07.2013 

«Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134740-13#Text 

40. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 

15.11.2012р. «Про деякі питання здійснення кримінального провадження 

на підставі угод» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text 
 

7.1.2. Література 

1. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» Київ. 2002. 312 с. 

2. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник. Под ред. В.Б. 

Рушайло. Санкт-Петербург: Издательство “Лань”, 2000. 720 с. 

3. Марцеляк О.В Інститут омбудсмана: теорія і практика : монографія. 

Харків: 2004. 448 c. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-73#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-73#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1134740-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12#Text


17  

4.  Басай В. Д. Судові та правоохоронні органи України: підручник. 

Івано- Франківськ: Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2002 

820 с. 

5.  Опришко І.В., Сидорчук Л.А. Система правоохоронних органів 

України: Навч.-метод. посібник. Київ: КНЕУ, 2013. 243 с. 

6.  Загуменна Ю. О. Реалізація правоохоронної функції держави 

органами внутрішніх справ України: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.07. Київ, 2011. 217 с. 
7.  Нор В.Т.Судові та правоохоронні органи України: підручник. 

Київ: Ін Юре, 2010. 240 с. 

8.  Бадира В. А., Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Мінаєв М. М., 

Хашев В.Г. Кримінально-виконавче право: навчальний посібник. 
Київ: Істина, 2008. 400 с. 

9.  Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний 

коментар. Відп. ред. А.Х. Степанко. Харків: Одіссей, 2005. 560 с. 
10. Марисюк К.Б. Кримінально-виконавче право України в схемах і 

таблицях: загальна частина: навч. посіб. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 76 с. 

11. Шевчук С. Судовий захист людини: Практика Європейського Суду з прав 

людини у контексті західної правової традиції. Київ: Реферат, 2007. 848 с. 

 
7.2. Допоміжні джерела 

1. Гречанюк С.К. Взаємодія державної кримінально-виконавчої служби 

України з органами державної виконавчої та місцевого самоврядування. 

Митна справа. 2011. № 2. С. 200-203. 

2. Караман О.Л. Вища освіта в процесі ресоціалізації засуджених у 

пенітенціарних закладах. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 

2012. № 3. С. 90-94. 

3. Макаренко Т.В. Суб’єкти, які здійснюють державний контроль за 

діяльністю установ виконання покарань. Форум права. 2011. № 1. С. 610- 

616. 

4. Варунц Л. Д., Войціховський А. В., Гудзь Т. І., Коломієць Ю. М., 

Марцеляк О. В. Державне право зарубіжних країн. Особлива частина: 

навч. посіб. Харків, 2011. 292 c. 

5. Бойцова В.В. Правовой институт омбудсмена в системе взаимодействия 

государства и гражданского общества: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 

12.00.02. Москва, 1995. 365 с. 

6. Романов М. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення 

волі. Харків: Фоліо, 2004. 160 с. 

7. Яцишин М.К. Правовідносини органів і установ виконання покарань з 

державними органами та недержавними інституціями. Вісник Львівського 

університету. 2011. № 39. С. 250-256. 

 
8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
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1. www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України 

2. www.president.gov.ua/ - Президент України 

3. www.kmu.gov.ua/ - Кабінет Міністрів України 

4. www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України 

5. www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

6. www.ombudsman.kiev.ua/ - Уповноважений ВРУ з прав людини 

7. www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України 

8. https://minjust.gov.ua/dkvs/ – Державна кримінально-виконавча служба 

України 

9. www.khmelnytsky.com/city - Хмельницька міська рада 

10. www.nbuv.gov.ua/ - Національна наукова бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 

11. http://www.lawlibrary.ru/ - Наукова юридична бібліотека 

12.http://univer.km.ua/ - сайт Хмельницького університету управління та права 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
https://minjust.gov.ua/dkvs/
http://www.khmelnytsky.com/city
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lawlibrary.ru/
http://univer.km.ua/
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