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КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА 

КРИМІНОЛОГІЇ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

«КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО» 



ВИКЛАДАЧ ЗАПРОШУЄ ВАС ДО НАВЧАННЯ:

Завідувач кафедри кримінального права та 

кримінології факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування, 

доктор юридичних наук, професор 

Конопельський Віктор 

Ярославович

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 31 Viber, Telegram

konopelckiu@ukr.net

mailto:konopelckiu@ukr.net


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Ступінь освіти – бакалавр

Навчальна дисципліна викладається на заочній 

формі навчання у 7-8 семестрах на четвертому році 

навчання та має такі міждисциплінарні зв’язки:

 конституційне право;

 кримінальне право;

 кримінологія;

 кримінальне процесуальне право;

 адміністративне право.



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:
Мета дисципліни: 

• надання здобувачам вищої освіти знань про 
кримінально-виконавче право як галузь права України; 

• формування навичок застосування норм 
кримінально-виконавчого права у сфері правового 
регулювання виконання (відбування) кримінальних
покарань.

Кількість годин:

60 годин, з них 4 години лекцій, 2 години семінарських
занять, 52 години самостійної роботи.



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 12 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ:

Тема № 1. Кримінально-виконавча політика та кримінально-
виконавче право України

Тема № 2. Джерела (форми) кримінально-виконавчого права 
та кримінально-виконавче законодавство. Міжнародно-правові
стандарти поводження із засудженими

Тема № 3. Правовий статус засуджених

Тема № 4. Органи та установи, які виконують покарання, їх
функції та завдання

Тема № 5. Порядок та умови виконання покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі

Тема № 6. Правове регулювання та порядок виконання
покарань, що пов’язане з проходженням військової служби



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 12 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ:

Тема № 7. Порядок та умови виконання покарання у виді
позбавлення волі

Тема № 8. Порядок та умови виконання покарань у виді
довічного позбавлення волі та арешту

Тема № 9. Особливості відбування покарання у виді
позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми

Тема № 10. Звільнення від відбування покарання

Тема № 11. Нагляд та здійснення контролю за особами, 
звільненими від відбування покарання

Тема № 12. Порядок та умови виконання покарань в 
зарубіжних країнах



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

Тема № 1. Кримінально-виконавча політика та 

кримінально-виконавче право України

• Кримінально-виконавча політика України

• Кримінально-виконавче право: поняття, 

предмет, методи, завдання та функції

• Принципи кримінально-виконавчого права

• Наука кримінально-виконавчого права



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 2. Джерела (форми) кримінально-

виконавчого права та кримінально-виконавче
законодавство. Міжнародно-правові стандарти
поводження із засудженими

• Джерела (форми) кримінально-виконавчого права 
України

• Кримінально-виконавче законодавство України: цілі, 
завдання та принципи

• Поняття, структура та види норм кримінально-
виконавчого права

• Міжнародно-правові стандарти поводження із
засудженими



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 3. Правовий статус засуджених

• Поняття, структура та соціально-правове

призначення правового статусу засуджених

• Юридичні права та обов’язки засуджених

• Законні інтереси засуджених та обмеження

правового статусу засуджених

• Відповідальність засуджених за невиконання

покладених на них обов’язків та гарантії забезпечення

реалізації правового статусу засуджених



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 4. Органи та установи, які виконують

покарання, їх функції та завдання

• Поняття та соціально-правове призначення

кримінально-виконавчої системи України

• Державна кримінально-виконавча служба України

• Органи та установи виконання покарань

• Взаємодія установ і органів виконання покарань з 

іншими органами

• Значення і поняття контролю за діяльністю установ і 

органів виконання покарань



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 5. Порядок та умови виконання покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі

• Соціально-правове призначення покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі

• Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу 

• Виконання покарання у виді позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

• Правове регулювання та порядок виконання покарання
у виді громадських та виправних робіт

• Правове регулювання і порядок виконання покарання у 
виді обмеження волі

• Умови та порядок виконання покарань, які
застосовуються тільки як додаткові



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 6. Правове регулювання та порядок 

виконання покарань, що пов’язане з проходженням
військової служби

• Загальна характеристика виконання покарання у 
виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

• Порядок і умови виконання покарання у виді
тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців.

• Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону.

• Особливості виконання інших покарань щодо
військовослужбовців.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 7. Порядок та умови виконання покарання у виді
позбавлення волі

• Характеристика та виконання покарання у виді позбавлення
волі.

• Класифікація засуджених до позбавлення волі.

• Розподіл та направлення засуджених для відбування
покарання.

• Порядок приймання засуджених та структурні дільниці
виправних та виховних колоній.

• Режим у виправних установах та засоби його забезпечення.

• Правове регулювання праці і виховного впливу на 
засуджених.

• Забезпечення життєдіяльності засуджених і умови
відбування позбавлення волі у виправних установах різних видів.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 8. Порядок та умови виконання покарань у 

виді довічного позбавлення волі та арешту

• Порядок і умови виконання та відбування покарання

у виді довічного позбавлення волі.

• Правове регулювання та порядок виконання

покарання у виді арешту.

• Правове регулювання виконання покарання у виді

арешту відносно військовослужбовців.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 9. Особливості відбування покарання у виді

позбавлення волі засудженими жінками та 

неповнолітніми

• Особливості відбування покарання у виді

позбавлення волі засудженими жінками

• Особливості відбування покарання у виді

позбавлення волі неповнолітніми



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 10. Звільнення від відбування покарання

• Поняття звільнення від відбування покарання та 

підстави звільнення засуджених від відбування покарання.

• Загальна характеристика основних видів звільнення

від відбування покарання.

• Надання допомоги особам, звільненим від

відбування покарання.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

Тема № 11. Нагляд та здійснення контролю за 

особами, звільненими від відбування

покарання

• Адміністративний нагляд за звільненими

особами

• Здійснення контролю за особами, 

звільненими від відбування покарання



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
Тема № 12. Порядок та умови виконання покарань в 

зарубіжних країнах

• Становлення зарубіжних пенітенціарних систем

• Особливості виконання покарань у країнах з 

розвиненою економікою

• Особливості виконання покарань у республіках

колишнього СРСР

• Міжнародне співробітництво з проблем виконання

покарань


