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Назва навчальної 

дисципліни 
Кримінально-виконавче право 

Кафедра  Кримінального права та процесу 

Курс та семестр 4 курс, 7 семестр 

Форма контролю Залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Виговський Дмитро Леонідович, доцент кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/vyhovskyy-dmytro-leonidovyc). 

Семінарські заняття, консультації:  

Виговський Дмитро Леонідович, доцент кафедри кримінального 

права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www.univer.km.ua/profile/vyhovskyy-dmytro-leonidovyc). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — надати студентам знання в 

сфері практичного застосування кримінального й кримінального 

процесуального законодавства, базових знань в сфері реалізації 

кримінальних покарань. Знання будуть корисними як працівникам 

сфери виконання покарань, так і адвокатам, працівникам суду, 

прокуратури, співробітникам Національної поліції тощо. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод, а також практики Європейського суду з прав людини. 

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

8. Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 

всебічного встановлення певних обставин. 



9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна 

допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло. 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи.  

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Кримінально-виконавче право: поняття, система, джерела 

Тема 2. Правовий статус засуджених 

Тема 3. Органи та установи виконання покарань 

Тема 4. Виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі 

Тема 5. Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі 

Тема 6. Вимоги режиму виконання покарання у виді позбавлення волі 

Тема 7. Праця та інші засоби виховного впливу 

Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі 

окремими категоріями засуджених 

Тема 9. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі 

Тема 10. Пробація 

Тема 11. Звільнення від відбування покарання 

Тема 12. Попереднє ув’язнення 

 


