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Дані про викладачів 
Назва навчальної 
дисципліни Кримінально-виконавче право 

Вид навчальної 
дисципліни 

Вибіркова, належить до циклу навчальних дисциплін спеціальної 
фахової підготовки.  

Викладач Гринько Лариса Петрівна,  
к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін ПЮІ НЮУ імені Ярослава 
Мудрого 

Контактний 
телефон 

+38 0532 560148 

Е-mail gull_ukr@ukr.net  
Консультації  Понеділок 13-00 – 14-00,  

м. Полтава, Першотравневий проспект, 5, ауд. 404-в. 
Онлайн 
консультації у 
Facebook:  
 

https://www.facebook.com/larysagrynko 

Викладач Полтава Катерина Олександрівна,  
к.ю.н., асистент, асистент кафедри кримінального права та 
кримінально-правових дисциплін ПЮІ НЮУ імені Ярослава 
Мудрого 

Контактний 
телефон 

+38 0532 560148 

Е-mail Poltava.kateryna@gmail.com  
Консультації  Вівторок 13-00 – 15-00,  

м.Полтава, Першотравневий проспект, 5, ауд. 404-в. 
Онлайн 
консультації у 
Instagram:  
 

https://www.instagram.com/katrin_poltava 

 
Анотація навчальної дисципліни  

Розкривається поняття та зміст основних категорій кримінально-виконавчого 
права. Вивчається порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань. 
Розглядаються основи правового статусу засуджених та осіб, взятих під варту; система 
органів і установ виконання покарань та компетенція; основоположні принципи, 
міжнародні стандарти поводження із в’язнями та особами, засудженими до 
альтернативних заходів; інститут пробації та його значення в реалізації політики у сфері 
виконання покарань; особливості відбування покарання у колоніях різних видів та 
забезпечення режиму у цих колоніях; виконання різних видів покарань; загальні 
положення звільнення від покарання та здійснення контролю і нагляду за поведінкою осіб, 
звільнених від відбування покарання. Студенти знайомляться із основними нормативно-
правовими актами у галузі кримінально-виконавчого права, вчаться їх застосовувати на 
практиці, а також знайомляться із правозастосовною практикою їх реалізації. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» – набуття 

студентами здатності розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі кримінально-
виконавчого права, що передбачає проведення різноманітних досліджень та/або 
здійснення інновацій й характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Завдання: 
– формування у студентів спеціалізованих концептуальних знань у галузі 

кримінально-виконавчого права, що включають сучасні наукові здобутки у цій галузі 
права, котрі є основою для оригінального мислення та проведення досліджень у вказаній 
сфері; 

– набуття  студентами спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, котрі 
виникають у зв’язку із плануванням, організацією і контролем  власної діяльності в сфері 
виконання кримінальних покарань і забезпечення прав засуджених, внаслідок виконання 
функції посадової або службової особи органів виконання покарань чи пробації; 

– здатність інтегрувати знання, набуті у процесі вивчення цієї та навчальних 
дисциплін «Конституційне право», «Кримінальне право», «Призначення покарання», 
«Кримінальний процес» й розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних 
контекстах; 

– здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та 
етичної відповідальності, зокрема щодо: застосування набутих теоретичних знань та 
сформованих практичних навичок щодо реалізації засудженими свого правового статусу; 
особливостей формування органів виконання покарань та здійснення ними своїх 
повноважень; порядку та умов виконання різних видів покарань; особливостей залучення 
засуджених до праці; нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі; 
здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання; 

– формування у студентів знань та умінь, необхідних їм для проведення досліджень 
та/або провадження інноваційної діяльності з метою генерування нових знань у сфері 
кримінально-виконавчого права. 

 
Місце навчальної дисципліни у структурі освітньо-професійної програми. 

Міждисциплінарні зв’язки 
Пререквізити: «Теорія держави і права»; «Конституційне право України»; 

«Кримінальне право»; «Кримінальний процес»; «Організація судових та правоохоронних 
органів»; «Призначення покарання»; «Права людини та їх захист»; «Кримінальний 
процес»; «Основи прокурорської діяльності»; «Адвокат у кримінальному провадженні». 

Кореквізити: «Кримінально-правова кваліфікація». 
Постреквізити: «Публічна служба», «Кримінологія», «Відшкодування шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням», «Реалізація кримінальної відповідальності». 
 

Очікувані результати навчання здобувача вищої освіти  
У результаті засвоєння навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 

демонструвати наступні результати навчання:  
- сформувати поняття та зміст основних категорій кримінально-виконавчого права; 
- проаналізувати взаємодію міжнародної кримінально-виконавчої системи із 

вітчизняними інститутами виконання покарань; 
- інтерпретувати основні норми кримінально-виконавчого права, а також розуміти 

методологію їхнього тлумачення; 
- застосовувати норми кримінально-виконавчого права на практиці; 
- пояснити практику реалізації норм кримінально-виконавчого права; 
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- визначити правову позицію на різних стадіях правозастосування норм 
кримінально-виконавчого права, як зі сторони органів та установ виконання покарання, 
так і з боку засуджених; 

- запропонувати проекти правозастосовних актів різних органів та установ 
виконання покарання, а також осіб, що здійснюють контроль за дотриманням прав 
засуджених. 

 

 
Розклад занять з навчальної дисципліни на 2020/2021 н.р.   

для студентів денної форми навчання 
 

Дата Теми лекцій Теми практичних 
занять 

Теми самостійної роботи  
(есе або рефератів) 

15.09.20 - 
18.09.20 

1. «Поняття, 
предмет, принципи 

кримінально-
виконавчого права. 

Законодавство 
України у сфері 

виконання і 
відбування 
покарань» 

1. «Поняття, 
предмет, принципи 

кримінально-
виконавчого права. 

Законодавство 
України у сфері 

виконання і 
відбування 
покарань» 
Основна 

література:2; 9; 10; 
11; 12; 13; 26; 27. 

Наука і система курсу 
кримінально-виконавчого права; 

структура і завдання 
Кримінально-виконавчого 
кодексу України; загальна 

характеристика Правил 
внутрішнього розпорядку 

установ виконання покарань 

21.09.20 - 
25.09.20 

2. «Правовий статус 
засуджених. Органи 

і установи 
виконання 
покарань» 

2. «Правовий статус 
засуджених. Органи 

і установи 
виконання покарань. 

Основна 
література:4; 5; 6; 

14; 15; 16. 

Зміст правового статусу 
засудженого;  

реалізація права засудженого на 
особисту безпеку; 

відповідальність засудженого за 
невиконання ним свої обов’язків; 

взаємодія органів і установ 
виконання покарань із іншими 

державними органами, 
підприємствами та установами. 

28.09.20 - 
02.10.20 

 3. «Нагляд і 
контроль за 
виконанням 

покарань. Пробація. 
Міжнародні 
стандарти 

поводження із 
засудженими» 

 3. «Нагляд і 
контроль за 
виконанням 

покарань. Пробація. 
Міжнародні 
стандарти 

поводження із 
засудженими» 

Основна 
література: 8; 19. 

Природа, підстави і порядок 
застосування пробації в Україні; 
характеристика змісту правового 

становища суб’єктів пробації; 
загальна характеристика 
Міжнародних стандартів 
стосовно поводження із 

ув’язненими, Європейських 
тюремних правил, Токійських 

правил; Правил Ради Європи про 
пробацію 

05.10.20 - 
09.10.20 

4. «Виконання 
покарань, у виді 

штрафу, конфіскації 
майна, позбавлення 

права обіймати певні 
посади або 

займатися певною 

4. «Виконання 
покарань, у виді 

штрафу, конфіскації 
майна, позбавлення 

права обіймати певні 
посади або 

займатися певною 

Особливості примусового 
виконання покарання у виді 
штрафу; порядок та умови 

виконання покарання у виді 
конфіскації майна; 

форми контролю за засудженими 
до позбавлення права обіймати 
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діяльністю» діяльністю» 
Основна 

література: 9; 10; 
11; 12; 23. 

певні посади або займатися 
певною діяльністю 

12.10.20 - 
16.10.20 

5. «Виконання 
покарань, у виді 
громадських та 

виправних робіт» 

5. «Виконання 
покарань, у виді 
громадських та 

виправних робіт» 
Основна 

література: 9; 10; 
11; 12; 22. 

Характеристика обов’язків 
власника підприємства, 

установи, організації за місцем 
відбування покарання 

засудженими до громадських 
робіт; заходи заохочення і 

стягнення, які застосовуються до 
осіб, засуджених до громадських 

робіт; порядок здійснення 
відрахувань із заробітку 

засуджених до виправних робіт 
19.10.20 - 
23.10.20 

6. «Виконання 
покарання у виді 

позбавлення 
військового, 

спеціального звання, 
рангу, чину або 

кваліфікаційного 
класу та виконання 

покарань для 
військовослужбовців 

(службові 
обмеження та 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні)» 

6.  «Виконання 
покарання у виді 

позбавлення 
військового, 

спеціального звання, 
рангу, чину або 

кваліфікаційного 
класу та виконання 

покарань для 
військовослужбовців 

(службові 
обмеження та 

тримання в 
дисциплінарному 

батальйоні)» 
Основна 

література:1; 9; 10; 
11; 12;.  

Особливості тримання 
засуджених до арешту; 

особливості короткочасних 
виїздів за межі виправного 

центру засуджених до 
обмеження волі.  

26.10.20 - 
30.10.20 

7. «Виконання 
покарань у виді 

арешту, обмеження 
волі та позбавлення 

волі» 

7. «Виконання 
покарань у виді 

арешту, обмеження 
волі та позбавлення 

волі» 
Основна 

література:3; 7; 17; 
21. 

Порядок приймання засуджених 
до позбавлення волі; 

характеристика заходів, що 
здійснюються під час тримання 
засуджених до позбавлення волі 

у дільницях карантину, 
діагностики і розподілу; підстави 

та порядок переведення 
засудженого до позбавлення волі 

до дільниці соціальної 
реабілітації 

02.11.20- 
06.11.20 

8. «Класифікація 
засуджених до 

позбавлення волі та 
їх розподіл за 

видами установ 

8. «Класифікація 
засуджених до 

позбавлення волі та 
їх розподіл за 

видами установ 

Критерії класифікації 
засуджених до позбавлення волі; 

повноваження центральної та 
міжрегіональної комісій з питань 

розподілу засуджених до 
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виконання покарань. 
Особливості 
відбування 
покарання в 

колоніях різних 
видів» 

виконання покарань. 
Особливості 
відбування 
покарання в 

колоніях різних 
видів.» 

Основна 
література: 9; 10; 

11; 12; 24. 

позбавлення волі; особливості 
психолого-педагогічної 

класифікації засуджених до 
позбавлення волі 

09.11.20-
13.11.20 

11. «Звільнення від 
відбування 

покарання. Контроль 
і нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 

 

9. «Режим та умови 
відбування покарань 

в колоніях.» 
Основна 

література: 9; 10; 
11; 12; 13. 

Основні вимоги режиму у 
колоніях; характеристика 

матеріально-побутових умов для 
засуджених до позбавлення волі; 
порядок придбання засудженими 

до позбавлення волі продуктів 
харчування і предметів першої 

потреби  
16.11.20 - 
20.11.20 

 10. «Праця 
засуджених до 

позбавлення волі» 
Основна 

література: 9; 10; 
11; 12. 

Підстави залучення засуджених 
до праці; особливості залучення 

до праці неповнолітніх 
засуджених та жінок; 

особливості пенсійного 
забезпечення засуджених до 

позбавлення волі 
23.11.20 – 
27.11.20 

 11. «Звільнення від 
відбування 

покарання. Контроль 
і нагляд за особами, 
звільненими з місць 
позбавлення волі» 

Основна 
література:9; 14; 

18; 20; 25. 

Підстави звільнення засуджених; 
характеристика органів, що 

здійснюють контроль за 
поведінкою осіб, звільнених від 
відбування покарання; порядок 

припинення контролю за 
поведінкою осіб, звільнених від 

відбування покарання 

 
Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів передбачає позааудиторне вивчення окремих тем або 
поглиблене вивчення окремих питань, які охоплюються програмою курсу, але не 
розглядаються під час лекцій та практичних занять. Результати самостійної роботи 
можуть бути представлені студентом у формі:  

1. наукової статті; 
2. наукової доповіді; 
3. тез наукової доповіді на конференції; 
4. огляду судової практики; 
5. реферату за вузькоспеціальною проблематикою; 
6. анотації прочитаної додаткової літератури з курсу та додаткових джерел. 

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи наведено у 
«Методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни 
«Кримінально-виконавче право» для студентів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право» / уклад. К.О. Полтава. 
Полтава : ПЮІ Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2019.6 с.  
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Інформаційне забезпечення курсу 
Основні нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. Дата 
оновлення: 01.01.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80   (дата звернення: 27.08.2020). 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України. 2003 р. №3-4. Ст. 21. Дата оновлення: 
03.07.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text  (дата звернення: 
27.08.2020). 

3. Про попереднє ув’язнення : Закон України від 30.07.1993 р. № 3352-XII. Відомості 
Верховної Ради України. 1993. № 35. Ст. 360. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text (дата звернення: 27.08.2020). 

4. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі : 
Закон України від 01.12.1994. № 264/94-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1994. 
№ 52. Ст. 455. Дата оновлення: 03.07.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80#Text  (дата звернення: 
27.08.2020). 

5. Про застосування амністії в Україні : Закон України від 01.10.1996. № 392/96-ВР. 
Відомості Верховної Ради України. 1996. № 48. Ст. 263. Дата оновлення: 03.07.2020. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата 
звернення: 27.08.2020). 

6. Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005. 
№ 2713-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 30. Ст. 409. Дата оновлення: 
20.03.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-IV#Text (дата звернення: 
27.08.2020). 

7. Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на певний строк : Закон України від 17.03.2011. № 3160-VІ. 
Відомості Верховної Ради України. 2011. №38. Ст. 380. Дата оновлення: 20.01.2018. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text  (дата звернення: 27.08.2020). 

8. Про пробацію:  Закон України від 05.02.2015. № 160-VІІІ. Відомості Верховної Ради 
України. 2015. № 13. – Ст. 93. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text   (дата звернення: 27.08.2020). 

 
Основна література 

1. Автухов К. А. Кримінально-виконавче право : навч. посіб. (відповіді на екзаменаційні 
питання та питання до практичних занять). Х. : Право, 2016.  158 с. 

2. Автухов К. А. Механізм оптимального виконання покарання у виді позбавлення волі : 
наук-практ. посіб. Х. : Права людини, 2013. 248 с. 

3. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К. А. Автухов, А. П. 
Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яковець; за заг. ред. М. В. Романова. Х. : Права 
людини, 2015. 480 с. 

4. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: моногр. / за заг. 
ред. А. Х. Степанюка. Х. : Кроссроуд, 2011. 323 с. 

5. Кримінально-виконавче право : підручник / В. В. Голіна, А. Х. Степанюк, О. В. 
Лисодєд та ін. ; за ред. В. В. Голіни і А. Х. Степанюка.  Х. : Право, 2015.  392 с.  

6. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частини : підручник ; за 
заг. ред. О. М. Литвинова та А. Х. Степанюка. Х. Дакор, 2015. 632 с. 

7. Кримінально-виконавчий кодекс України: наук.-практ. комент. / за заг. ред. В.В. 
Коваленка, А.Х. Степанюка. К.: Атіка, 2012. 492 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%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/2713-IV#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3160-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19#Text
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8. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування 
Державної кримінально-виконавчої служби України : моногр. / К. А. Автухов, А. П. 
Гель, О. Г. Колб ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. Х. : Право, 2015. 246 с. 

9. Яковець І. С. Сучасна кримінально-виконавча політика України : моногр. Х. : Право, 
2016. 172 с. 

 
Вимоги викладача 

Студенти повинні: активно працювати на практичних заняттях: брати участь в 
обговоренні дискусійних питань та розробленні кейсів, повною мірою долучатися до 
активних форм навчання, використовувати різноманітні джерела з альтернативними 
поглядами на ті чи інші питання задля формування продуктивної дискусії та різнобічного 
вивчення бізнес-процесів. Пропущені практичні заняття відпрацьовуються. 

Студентам рекомендується: брати участь у наукових конференціях, конкурсах 
наукових праць, роботі наукового гуртка кафедри, написанні наукових статей і рефератів.  

Викладач бере до уваги інші навчальні та наукові здобутки студента, що 
підтверджені документально (грамоти, дипломи, сертифікати тощо).  

Обов’язковою вимогою є дотримання студентами норм «Кодексу академічної 
етики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» 
(https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf).  

Під час аудиторних занять прошу використовувати мобільні телефони тільки у 
навчальних цілях (наприклад, для перегляду презентацій лекції). Дозволяється 
користуватися ноутбуками і планшетами для ведення конспектів лекцій та відстеження 
потрібної інформації. Можна приносити із собою питну воду. В разі нагальної потреби 
можна виходити із аудиторії, не заважаючи при цьому викладачу та іншим студентам. 

 
Контрольні заходи результатів навчання 

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче 
право» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється на 
основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Видами поточного контролю знань студентів є: 
– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист есе або реферату за ініціативи студента. За 
підсумками практичних занять студент може отримати від 0 до 28 балів; 

– протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів 
за самостійну роботу – 8; 

– контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 
дисципліни на лекційних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування. За підсумками поточного контролю на лекціях студенти можуть 
отримати від 0 до 4 балів. 

Формою підсумкового контролю знань студентів із навчальної дисципліни є залік, 
що оцінюється за шкалою від 0 до 60 балів. Залік складається в усній формі за білетами до 
заліку. Мінімальна оцінка результатів поточного контролю та самостійної роботи, за якої 
студент допускається до заліку, становить 20 балів. 
  

https://nlu.edu.ua/files/norm_doc/kodeks_academichnoyi_etyky.pdf
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Розподіл балів між формами організації  освітнього процесу і видами 

контрольних заходів 
 

Лекційні 
заняття 

Практичні заняття 
(поточний контроль) Самостійна 

робота  

Залік 
(підсумковий 

контроль) 

Підсумкова 
оцінка знань Модуль 

№ 1 
Модуль 

№ 2 

max 4 max 14 max 14 max 8 max 60 max 100 

 
Шкала підсумкової оцінки знань студентів 

 
Оцінка 

за 
шкалою 
ECTS 

Визначення 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

А Відмінно – відмінне виконання, 
лише з незначною кількістю 
помилок 

зараховано 

 
90 – 100 

В Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

 
80 – 89 

С Добре – у цілому правильна 
робота з певною кількістю 
незначних помилок 

 
75 – 79 

D Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 

 
70 – 74 

Е Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

 
60 – 69 

FX Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим, як 
перескладати Не зараховано 

 
35 – 59 

F Незадовільно – необхідна 
серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс 

 
0 – 34 

 


	Полтавський юридичний інститут
	Кафедра кримінального права та кримінально-правових дисциплін
	Ступінь вищої освіти – магістр
	30 серпня 2019 р.
	Полтава – 2019
	Затверджено на засіданні кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін (протокол № 1 від 30 серпня 2019 р.)
	Дата оновлення – 28 серпня 2020 року
	(протокол № 1 засідання кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін від 28 серпня 2020 року)
	Теми самостійної роботи (есе або рефератів)
	Теми практичних занять
	Теми лекцій
	Дата
	Наука і система курсу кримінально-виконавчого права;
	1. «Поняття, предмет, принципи кримінально-виконавчого права. Законодавство України у сфері виконання і відбування покарань»
	1. «Поняття, предмет, принципи кримінально-виконавчого права. Законодавство України у сфері виконання і відбування покарань»
	15.09.20 - 18.09.20
	структура і завдання Кримінально-виконавчого кодексу України; загальна характеристика Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань
	Зміст правового статусу засудженого; 
	2. «Правовий статус засуджених. Органи і установи виконання покарань.
	2. «Правовий статус засуджених. Органи і установи виконання покарань»
	21.09.20 - 25.09.20
	реалізація права засудженого на особисту безпеку;
	відповідальність засудженого за невиконання ним свої обов’язків; взаємодія органів і установ виконання покарань із іншими державними органами, підприємствами та установами.
	Природа, підстави і порядок застосування пробації в Україні; характеристика змісту правового становища суб’єктів пробації; загальна характеристика Міжнародних стандартів стосовно поводження із ув’язненими, Європейських тюремних правил, Токійських правил; Правил Ради Європи про пробацію
	 3. «Нагляд і контроль за виконанням покарань. Пробація. Міжнародні стандарти поводження із засудженими»
	 3. «Нагляд і контроль за виконанням покарань. Пробація. Міжнародні стандарти поводження із засудженими»
	28.09.20 - 02.10.20
	Основна література: 8; 19.
	Особливості примусового виконання покарання у виді штрафу; порядок та умови виконання покарання у виді конфіскації майна;
	4. «Виконання покарань, у виді штрафу, конфіскації майна, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
	4. «Виконання покарань, у виді штрафу, конфіскації майна, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»
	05.10.20 - 09.10.20
	форми контролю за засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю
	Характеристика обов’язків власника підприємства, установи, організації за місцем відбування покарання засудженими до громадських робіт; заходи заохочення і стягнення, які застосовуються до осіб, засуджених до громадських робіт; порядок здійснення відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт
	5. «Виконання покарань, у виді громадських та виправних робіт»
	5. «Виконання покарань, у виді громадських та виправних робіт»
	12.10.20 - 16.10.20
	Особливості тримання засуджених до арешту; особливості короткочасних виїздів за межі виправного центру засуджених до обмеження волі. 
	6.  «Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та виконання покарань для військовослужбовців (службові обмеження та тримання в дисциплінарному батальйоні)»
	19.10.20 - 23.10.20
	Основна література:1; 9; 10; 11; 12;. 
	Порядок приймання засуджених до позбавлення волі; характеристика заходів, що здійснюються під час тримання засуджених до позбавлення волі у дільницях карантину, діагностики і розподілу; підстави та порядок переведення засудженого до позбавлення волі до дільниці соціальної реабілітації
	7. «Виконання покарань у виді арешту, обмеження волі та позбавлення волі»
	7. «Виконання покарань у виді арешту, обмеження волі та позбавлення волі»
	26.10.20 - 30.10.20
	Основна література:3; 7; 17; 21.
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