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Назва навчальної 

дисципліни 
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ 

Викладач 

Лекції, консультації: Виговський Дмитро Леонідович, к.ю.н., доцент 

(dmytro.vygovskyi@huup.km.ua). 

Семінарські заняття, консультації: Виговський Дмитро Леонідович, к.ю.н., 

доцент (dmytro.vygovskyi@huup.km.ua) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: dmytro.vygovskyi@huup.km.ua 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3355-6449 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&hl=uk&user=oR32WOgA

AAAJ  

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Правоохоронна діяльність в 

пенітенціарній системі»: yqvptoc. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Виговський Дмитро Леонідович (dmytro.vygovskyi@huup.km.ua) 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Злочинність осіб, що вже були засуджені за вчинення злочинів має підвищену 

суспільну небезпечність порівняно із злочинами, що вчиняють особи вперше. 

Особливого значення набуває протидія злочинності в пенітенціарних 

установах, а також із проявами постпенітенціарної злочинності. Тому така 

протидія зі сторони правоохоронних органів у різних установах виконання 

покарання набуває особливої значення, коли мова йде про бандитизм, 

наркозлочинність, дії, що дезорганізують роботу установ покарань тощо. 

У процесі вивчення дисципліни перед здобувачами освіти ставляться цілі 

здобуття наступних знань та вмінь: 

- знати загальний механізм та особливості детермінації злочинів, що 

поширені серед осіб, які відбувають кримінальні покарання, виконують 

апробаційні програми, звільняються з місць виконання покарань, не 

досягнувши мети покарання: виправлення та ресоціалізації; 

- специфіку діяльності осіб, що координують злочинну діяльність, 

перебуваючи в установах виконання покарань закритого типу, або, 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&hl=uk&user=oR32WOgAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&hl=uk&user=oR32WOgAAAAJ
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навпаки – не будучи засудженими, координують систематичну 

злочинну діяльність в установах виконання покарань на кшталт 

незаконних операцій із наркотичними речовинами, їх аналогами та 

прекурсорами, організовують передачу засудженим особам зброї, 

готівкових грошей, алкогольних виробів та інших предметів, 

заборонених для обігу в установах виконання покарань; 

- розуміти цілі, характер і специфіку діяльності окремих 

правоохоронних органів стосовно осіб, що відбувають покарання або є 

працівниками органів установи покарань в контексті профілактики, 

припинення злочинів, здійснення оперативно-розшукової діяльності і 

слідчих дій; 

- знати положення постанов Пленуму Верховного Суду України з 

питань захисту прав та законних інтересів осіб, що відбувають 

кримінальні покарання, рішення ЄСПЛ щодо захисту прав вказаних 

осіб, рішення Касаційного кримінального суду у складі Верховного 

Суду України, стан судової практики стосовно злочинів, що 

вчинюються в установах виконання покарань; 

- застосовувати при вирішенні практичних завдань норми кримінального 

законодавства та положення постанов Пленуму Верховного Суду України, 

рішень Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України 

(інших роз’яснень судової практики), рішень ЄСПЛ щодо захисту прав та 

законних інтересів як засуджених осіб, так і осіб, що є співробітниками 

установ виконання покарань; 

- вміти розмежувати компетенції різних правоохоронних органів, розуміти 

специфіку їх співробітництва у сфері протидії пенітенціарній та 

постпенітенціарній злочинності; 

- визначати специфіку здійснення оперативно-розшукової діяльності в 

умовах установ виконання покарання закритого типу і слідчих 

ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; 

- готувати проекти процесуальних документів щодо діяльності окремих 

правоохоронних органів в пенітенціарній системі; 

- розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства, що 

стосуються правоохоронної діяльності в пенітенціарних установах 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (приймати 

рішення в сфері діяльності правоохоронних органів в пенітенціарній сфері). 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності в сфері реалізації правоохоронних функцій. 

ЗК3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації, що отримана з 

оперативних джерел, даних статистики Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема – у випадку 

внесення суттєвих змін до кримінально-виконавчого, кримінального чи 

кримінального процесуального законодавства України, реорганізації окремих 

правоохоронних органів в Україні, створення нових органів, наділених 

правоохоронними функціями. 

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення стосовно застосування норм 

законодавства, що регулюють оперативно-розшукову діяльність. 

ЗК9. Здатність до співпраці з представниками окремих правоохоронних 

органів. 

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання 

складних проблем, що виникають при конкуренції правових норм у 

кримінально-виконавчій діяльності органів та установ виконання покарань. 
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СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України в сфері виконання 

кримінальних покарань і правоохоронної діяльності в пенітенціарній сфері.  

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду 

при захисті прав і законних інтересів засуджених осіб в Україні.  

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних 

правових систем з правовою системою України при здійсненні 

правоохоронної діяльності в пенітенціарній системі.  

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини стосовно  

здійснення державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та 

здійснення правоохоронної діяльності в органах та установах виконання 

покарань..  

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення при здійсненні 

правоохоронної діяльності в пенітенціарній системі. 

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності у сфері виконання кримінальних 

покарань і при здійсненні нагляду за пенітенціарною діяльністю.  

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої 

діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника 

правоохоронного органу при здійсненні професійної діяльності в установах 

виконання покарань.  

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості у 

сфері правоохоронної діяльності в пенітенціарній системі. 

Результати 

навчання 

Результати навчання визначено робочою програмою дисципліни 

«Правоохоронна діяльність в пенітенціарній системі» (розміщені у Google 

класі «Правоохоронна діяльність в пенітенціарній системі» (код приєднання: 

yqvptoc) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни) 

Курс навчання – 1-й, семестр – 2-3-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: Кримінальне право; Кримінальний процес; 

Кримінально-виконавче право, Організація судових та правоохоронних 

органів 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод у кримінальному провадженні; Документація у сфері 

правоохоронної діяльності; Кримінологічні аспекти превентивної діяльності 

правоохоронних органів.  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС /90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 74 години, 

лекційних - 10 годин, семінарських - 6 годин. 

Форма навчання  заочна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 

екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни. 
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Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни визначено робочою програмою дисципліни «Правоохоронна 

діяльність в пенітенціарній системі» (розміщені у Google класі 

«Правоохоронна діяльність в пенітенціарній системі» (код приєднання: 

yqvptoc) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)). 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Правоохоронна діяльність в пенітенціарній системі» 

(розміщені у Google класі «Правоохоронна діяльність в пенітенціарній 

системі» (код приєднання: yqvptoc) та в електронній бібліотеці університету 

(http://elibrary.univer.km.ua/index.php)). 

Залік усний. Структура залікового білету включає два теоретичних питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Богатирьов І.Г., Лисенко В.О. Кримінологічні засади запобігання 

злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : 

навч. посібник Київ: ВД «Дакор», 2014. 196 с. 

2. Дука О.А. Копотун І.М. Організація нагляду за засудженими у 

кримінально-виконавчих установах : навч. посібник Київ: Державна 

пенітенціарна служба України, 2012. 222 с. 

3. Журавська З. В. Віктимологічні засади боротьби зі злочинністю у місцях 

позбавлення волі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2010. 263 с. 

4. Джужа О.М., Василевич В.В., Колб О.Г., Наливайко B.C. та ін. 

Запобігання правопорушенням у місцях позбавлення волі. Луцьк : ПП 

Іванюк В.П., 2010. 544 с. 

5. Кирилюк А. В. Пенітенціарна кримінологія та спеціально-

попереджувальна діяльність. Загальна частина : навч. посібник Київ: НВТ 

«Правник», 1997. 118 с. 

6. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання 

правоохоронної діяльності: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 323 с. 

7. Коваленко В. В., Джужа О. М., Колб О. Г. та ін. Кримінологічні та 

оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, 

що вчиняються персоналом виправних колоній : монографія. Київ: Атіка, 

2012. 368 с. 

8. Мельник М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність : навч. 

посіб. Київ: Атіка, 2002. 576 с. 

9. Організація судових та правоохоронних органів / За ред. І. Є. Марочкіна, 

Н. В. Сібільової, О. М. Толочна. – Харків: «Право», 2000. 260 с. 

10. Хамула П. І. Правоохоронні органи в системі органів державної влади : 

дис. канд. юр. наук : 12.00.01. Харків, 2016. 235 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

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 

http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
http://elibrary.univer.km.ua/index.php)
http://www.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
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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/
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