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Передмова 

Навчальна дисципліна «Кримінально-виконавче право України» 

відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, 

вивчення яких спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців для 

підрозділів ОВС шляхом формування у них системи знань і умінь, 

необхідних у діяльності з розслідування, запобігання та профілактики 

кримінальних правопорушень. 

Кримінально-виконавче право вивчається в єдності з кримінальним 

правом, кримінально-процесуальним правом та кримінологією. Знання, 

отримані у процесі вивчення цих дисциплін, є вихідними для вірного 

розуміння сутності, змісту, призначення кримінально-виконавчого права та 

його інститутів. 

Вивчення кримінально-виконавчого права України вимагає знання 

кримінально-виконавчого законодавства України, що регламентує порядок і 

умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту 

інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для 

виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових 

злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання 

тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 

із засудженими; їх правовий статус; організацію діяльності органів та 

установ виконання покарань; правове регулювання виконання покарань, а 

також підстави звільнення засуджених від відбування покарань та їх 

соціальну адаптацію. Вивчення чинного кримінально-виконавчого 

законодавства України має ґрунтуватися на використанні цілого комплексу 

нормативно-правових і літературних джерел. Отримання курсантами, 

студентами та слухачами знань з основних питань кримінально-

виконавчого права неможливе як без самостійного вивчення літератури, так 

і без уявлення структурно-логічних основ, на яких базується вивчення 

положень цієї дисципліни. 

Цей навчальний посібник підготовлено відповідно до типової 

навчальної програми курсу «Кримінально-виконавче право України» та 

містить навчальні матеріали з цієї дисципліни, які подано у вигляді 

графічної інформації – структурно-логічних схем і таблиць. 

На думку авторів, головним позитивним чинником такої форми 

викладу матеріалу виступає її наочність, стислість і доступність, що сприяє 

формуванню та підтриманню інтересу до вивчення кримінально-

виконавчого права, допомагає зекономити час при підготовці до занять. 

Завдяки використанню можливостей образної пам’яті покращується 

запам’ятовування вивченого матеріалу та полегшується його відтворення, в 

результаті чого суб’єкт навчання може швидше набути необхідних знань і 
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навичок. У деяких випадках візуальні засоби дозволяють краще передати 

проблему, яку важко пояснити словами або розкриття якої вимагає 

тривалого часу. 

Автори навчального посібника, звертаючись до чинного законодавства 

з урахуванням останніх змін і доповнень, максимально повно висвітлили 

питання кримінально-виконавчого права, не перевантажуючи між тим 

матеріал великою кількістю різноманітної інформації. 

Посібник містить контрольні питання, літературу, рекомендовану для 

поглибленого вивчення курсу, а також предметний покажчик. 

Пропоноване видання сприятиме формуванню у читачів більш цілісної 

та глибокої системи знань щодо основних інститутів кримінально-

виконавчого права, повнішому та об’єктивнішому висвітленню конкретних 

положень законодавства у сфері виконання та відбування кримінальних 

покарань. Видання орієнтоване на активізацію самостійної творчої роботи 

курсантів (студентів, слухачів), формування у них професійно значущих 

умінь, що має сприяти спеціалізації та професіоналізму фахівців-

правоохоронців. 

Авторський колектив висловлює щиру подяку рецензентам, а також 

усім, хто надав допомогу в роботі над навчальним посібником, особливо 

ректору Харківського національного університету внутрішніх справ, 

доктору юридичних наук, професору, академіку Національної академії 

правових наук України Олександру Марковичу Бандурці. 

Сподіваємося, що запропонований посібник буде корисним як для 

курсантів, студентів та слухачів, так і для всіх, хто цікавиться проблемами 

кримінально-виконавчої політики України. 
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