
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО 

 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Інформація про 

викладачів 

Конопельський Віктор Ярославович - доктор юридичних 

наук, професор, завідувач кафедри кримінального права 

та кримінології факультету підготовки фахівців для 

органів досудового розслідування. Автор більше 180 

наукових праць, досвід роботи більше 25 років, під 

керівництвом Конопельського В.Я. захищено 2 дисертації 

на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук 

та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктор 

юридичних наук.  

Конопельський В.Я. є головою спеціалізованої вченої 

ради СРК 41.772.01, заступником голови спеціалізованої 

вченої ради Д 41.884.04 та членом спеціалізованої вченої 

ради СРД 41.772.02 в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ 

У 2020 році пройшов стажування у JURAI DOBRILA 

UNIVERSITY OF PULA  (Хорватія); у 2019 році пройшов 

стажування у ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ «ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР»  

Сфера наукових інтересів: 

Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче 

право  

З викладачем можна зустрітися за адресою: 65014, м. 

Одеса, пров. Сабанський, 4, каб. 112, тел. (067) 727 57 

31Viber, Telegram, електронна адреса:konopelckiu@ukr.net 

Воронцов Андрій Володимирович - кандидат юридичних 

наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців для органів 

досудового розслідування. Автор більше 50 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

Пройшов у 2019 р. повний курс підвищення кваліфікації 

в Одеському національному університеті ім. І.І. 

Мечникова, 2019 р., у 2021 р. – в Одеському державному 

університеті внутрішніх справ. 

Сфера наукових інтересів: 

Кримінально-правова кваліфікація, кримінологія, 

кримінально-виконавче право. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 113, тел. (063) 067 69 93 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 

mailto:konopelckiu@ukr.net


vorontsovf.andrey@gmail.com 

3. Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

4. Форма навчання Денна, заочна 

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається для денной форми навчання у шостому 

семестрі на третьому році навчання, для заочної форми 

навчання у сьомому семестрі на чертвертому році 

навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

 - загальна кількість 

годин:  

 

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни: 

В рамках навчальної дисципліни  «Кримінально-

виконавче право» передбачається засвоєння здобувачами 

вищої освіти знань про кримінально-виконавче право як 

галузь українського права, а також формування навичок 

застосування норм у сфері правового регулювання 

виконання (відбування) кримінальних покарань. 

Досягнення вищезазначених цілей реалізується 

шляхом вирішення наступних завдань: надання здобувач 

вищої освіти знань про основи кримінально-виконавчого 

права і правове регулювання виконання кримінальних 

покарань; вироблення уміння орієнтуватися в джерелах 

кримінально-виконавчого права, а також аналізувати і 

узагальнювати вивчений навчальний матеріал; навчання 

правильному застосуванню на практиці норм 

кримінально-виконавчого права, сприяння формуванню 

та розвитку у здобувачів вищої освіти високої правової 

культури, а також високого рівня правосвідомості як 

важливої передумови дотримання законності при 

виконанні кримінальних покарань. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки: 

Конституційне право, кримінологія, кримінальне 

процесуальне право, кримінальне право, адміністративне 

право. 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських 

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий методи. 

11. Форма контролю: Залік 

mailto:vorontsovf.andrey@gmail.com


12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостій

на 

робота 

Модуль

на 

контрол

ьна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудитор

на 

робота 

Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13.Результати 

навчання: 

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати: основні положення і тенденції розвитку 

сучасної кримінально-виконавчої політики, поняття і 

положення кримінально-виконавчого права, етапи його 

розвитку;  отримати загальне уявлення про принципи 

виконання кримінальних покарань; вивчити порядок і 

умови виконання кримінальних покарань. 

вміти: застосовувати набуті знання, вміння й навички на 

практиці, реалізовувати норми кримінально-виконавчого 



права в професійній діяльності, приймати обґрунтовані 

рішення на основі юридичних фактів та у відповідності 

до кримінально-виконавчого законодавства. 

14. Основні 

інформаційні джерела: 

1. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон 

України від 11.07.2003 № 1129-IV. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15. 

2. Про пробацію : Закон України від 05.02.2015 р. № 

160-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-

19 

3. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник 

/ Гритенко О. А., Конопельський В. Я., Резніченко Г. С. 

Одеса : ОДУВС, 2019. 272 с. 

4. Кримінально-виконавче право : підручник / Б.М. 

Головкін, А.Х.Степанюк, О.В. Лисодєд та ін. ; за заг. 

ред. Б.М. Головкіна, А.Х. Степанюка. 2-ге вид., 

перероб. і допов.  Харків : Право, 2019. 288 с.  

5. Автухов К. А., Гель А. П., Яковець І. С. 

Кримінально-виконавче право України. Академічний 

курс: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2020. 432 с. 

6. Гальцова О. В., Степанюк А. Х. Принцип поваги до 

прав і свобод людини у кримінально-виконавчому 

законодавстві, виконанні і відбуванні покарань: 

монографія. Харків: Право, 2020. 224 с. 

7. Назимко Є.С., Данилевський А.О., Данилевська 

Ю.О., Гранкіна В.І. Кримінально-виконавче право 

України: навч.посіб./за заг.ред. Є.С. Назимко. – Київ: 

ВД «Дакор», 2020. 210 с. 
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