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Анотація курсу 

В умовах розбудови в Україні правової держави реформування того чи 

іншого інституту механізму держави має спиратися не лише на позитивні 

вітчизняні здобутки, а й, використовуючи порівняльно-правовий 

(компаративний) підхід, на позитивний зарубіжний досвід у визначеній сфері 

правовідносин. 

Тому невипадково, що нині актуальність вивчення навчальної 

дисципліни «Порівняльне кримінально-виконавче право» обумовлена 

стрімкими процесами реформування кримінально-виконавчої системи 

України (у зв’язку з ліквідацією 18 травня 2016 р. Державної пенітенціарної 

служби України й передачею її повноважень Міністерству юстиції України) 

та удосконалення кримінально-виконавчого законодавства, зокрема в частині 

адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів. 

На порядку денному як галузевої юридичної науки, так і практики, 

перебуває питання щодо реформування й побудови в Україні пенітенціарної 

системи нового, європейського типу, вирішення якого неможливе без 

звернення до позитивного зарубіжного досвіду виконання покарань, а також 

загальновизнаних міжнародних пенітенціарних стандартів. 

Порівняльне кримінально-виконавче право – це навчальна дисципліна, 

що вивчає: історію виникнення, розвитку і становлення міжнародних 

стандартів у галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, 

поводження із ними; характеристику загальних міжнародних стандартів у 

галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, поводження із ними та 

їх реалізацію у сучасному кримінальному, кримінальному процесуальному та 

кримінально-виконавчому законодавстві України; кримінально-виконавчі 

(пенітенціарні) системи сучасності, їх класифікацію, закономірності 

розвитку; кримінально-виконавче законодавство різних країн із метою 

виявлення спільних рис та особливостей, взаємовпливу, тенденцій та 

закономірностей розвитку; порядок і умови виконання та відбування різних 

видів покарань у зарубіжних країнах – із застосуванням порівняльно-

правового (компаративного) методу. 

 

Мета курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Порівняльне кримінально-

виконавче право» є формування у студентів і слухачів розуміння основних 

понять та інститутів порівняльного кримінально-виконавчого права, 

ознайомлення з кримінально-виконавчим законодавством зарубіжних країн і 

практикою його застосування, специфікою правового регулювання 

кримінально-виконавчих відносин міжнародними спеціалізованими 

організаціями, імплементацією найбільш прогресивних положень до 

кримінально-виконавчого законодавства України. 
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Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади порівняльного кримінально-виконавчого права 

1 Поняття, предмет та 

система навчальної 

дисципліни 

«Порівняльне 

кримінально-

виконавче право» 

12 2 2 – 8 

2 Ретроспективний 

аналіз та сучасний 

стан порівняльно-

правових досліджень 

у галузі кримінально-

виконавчого права 

12 2 2 – 8 

Розділ 2. Міжнародно-правові акти в контексті порівняльного кримінально-виконавчого права 

3 Кримінально-

виконавче право в 

контексті 

міжнародних 

правових актів 

16 2 2 – 12 

4 Основні міжнародні 

документи, що 

регулюють питання 

захисту прав 

засуджених 

16 2 – 2 12 

Розділ 3. Характеристика кримінально-виконавчих (пенітенціарних) систем зарубіжних країн 

5 Система покарань у 

зарубіжних країнах 

16 2 2 2 10 

6 Види покарань у 

країнах ближнього та 

дальнього зарубіжжя 

16 2 2 2 10 

7 Умовне засудження 

до покарання 

(пробація) 

14 2 2 2 8 

8 Порівняльно-

правовий аналіз 

виконання та 

відбування покарань 

у зарубіжних країнах 

18 2 2 2 12 

Всього годин за курсом 120 16 14 10 80 
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Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття, Ви маєте підготувати конспект 

питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) 

питань та ваша присутність на занятті є запорукою успішної роботи та 

отримання балів (їх кількість залежить від вашої активності та якості 

підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за умови 

вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Тема 1. Поняття, предмет та система навчальної дисципліни 

«Порівняльне кримінально-виконавче право». 

1. Зміст, поняття, система і завдання навчальної дисципліни «Порівняльне 

кримінально-виконавче право». 

2. Загальне поняття про пенітенціарну ідею. 

3. Застосування порівняльно-правового методу в кримінально-виконавчому 

праві. 

Література: основна; допоміжна до теми 1. 

 

Тема 2. Ретроспективний аналіз та сучасний стан порівняльно-правових 

досліджень у галузі кримінально-виконавчого права. 

1. Ретроспективний аналіз порівняльно-правових досліджень у галузі 

кримінально-виконавчого права. 

2. Сучасний стан порівняльно-правових досліджень у галузі кримінально-

виконавчого права. 

Література: основна; допоміжна до теми 2. 

 

Тема 3. Кримінально-виконавче право в контексті міжнародних 

правових актів. 

1. Загальна декларація прав людини. 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. 

4. Мінімальні стандартні правила ООН поводження з ув’язненими (Правила 

Нельсона Мандели). 

5. Європейські пенітенціарні правила. 

Література: основна; допоміжна до теми 3. 

 

Тема 5. Система покарань у зарубіжних країнах. 

1. Види покарань у країнах ближнього зарубіжжя. 
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2. Види покарань у країнах дальнього зарубіжжя. 

3. Проблема смертної кари. 

Література: основна; допоміжна до теми 5. 

 

Тема 6. Види покарань у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. 

1. Основні декларовані види покарань у країнах ближнього зарубіжжя. 

2. Основні декларовані види покарань у країнах дальнього зарубіжжя. 

Література: основна; допоміжна до теми 6. 

 

Тема 7. Умовне засудження до покарання (пробація). 

1. Загальні положення щодо пробації в Україні. 

2. Підстави та зміст пробації. 

3. Пробація у провідних зарубіжних країнах. 

Література: основна; допоміжна до теми 7. 

 

Тема 8. Порівняльно-правовий аналіз виконання та відбування 

покарань у зарубіжних країнах. 

1. Виконання та відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

2. Виконання та відбування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Література: основна; допоміжна до теми 8. 

 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів 

(текстів), необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, 

ваші бали залежать від вашої попередньої підготовки. 

 

Завдання до практичних занять 

Тема 4. Основні міжнародні документи, що регулюють питання захисту 

прав засуджених. 

Проведіть класифікацію основних міжнародних документів, що регулюють 

питання захисту прав засуджених, за різними критеріями. Ознайомтеся з 

положеннями Загальної декларації прав людини, Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права, Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, Мінімальними стандартними правилами ООН 

поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели), Європейськими 

пенітенціарними правилами. Порівняйте основні положення указаних 

документів у сфері виконання покарань із нормами кримінального, 
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кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства 

України. 

Література: основна; допоміжна до теми 4. 

 

Тема 5. Система покарань у зарубіжних країнах. 

Визначте основні фактори, що вплинули на формування системи покарань у 

зарубіжних країнах. Назвіть спільні риси й відмінності в системах покарань 

України та зарубіжних країн. Проаналізуйте проблему смертної кари у світі. 

Назвіть по декілька аргументів і контраргументів щодо доцільності існування 

цього виду покарання. 

Література: основна; допоміжна до теми 5. 

 

Тема 6. Види покарань у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя. 

Проаналізуйте види та зміст покарань у країнах ближнього зарубіжжя. 

Визначте спільні риси та відмінності у видах покарань в Україні та країнах 

ближнього зарубіжжя. Проаналізуйте види та зміст покарань у країнах 

дальнього зарубіжжя. Визначте спільні риси та відмінності у видах покарань 

в Україні та країнах дальнього зарубіжжя. 

Література: основна; допоміжна до теми 6. 

 

Тема 7. Умовне засудження до покарання (пробація). 

Складіть періодизацію розвитку інституту пробації у провідних зарубіжних 

країнах. Складіть періодизацію розвитку інституту пробації в Україні. 

Назвіть спільні риси й відмінності в системах пробації України та зарубіжних 

країн. 

Література: основна; допоміжна до теми 7. 

 

Тема 8. Порівняльно-правовий аналіз виконання та відбування 

покарань у зарубіжних країнах. 

Надайте характеристику порядку і умовам виконання та відбування 

покарань, пов’язаних з позбавленням волі в зарубіжних країнах. Надайте 

характеристику порядку і умовам виконання та відбування покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі в зарубіжних країнах. Які, порівняно з 

Україною, відмінності Ви виявили під час аналізу порядку і умов виконання 

та відбування покарань у зарубіжних країнах. Визначте основні підходи до 

управління й відомчого підпорядкування систем виконання покарань у 

зарубіжних країнах. 

Література: основна; допоміжна до теми 8. 
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Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

1. Особливості слов’янської правової сім’ї як об’єкта дослідження у 

порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

2. Особливості романо-германської правової сім’ї як об’єкта 

дослідження у порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

3. Особливості англо-американської правової сім’ї як об’єкта 

дослідження у порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

4. Особливості скандинавської правової сім’ї як об’єкта дослідження у 

порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

5. Особливості мусульманської правової сім’ї як об’єкта дослідження у 

порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

6. Особливості далекосхідної правової сім’ї як об’єкта дослідження у 

порівняльному кримінально-виконавчому праві. 

7. Поняття й принципи сучасної класифікації міжнародних стандартів у 

галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, поводження із ними. 

8. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними за масштабом дії та за 

спеціалізацією. 

9. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними за ступенем обов’язковості та 

за ступенем їх примусової ізоляції. 

10. Види покарань у країнах Східної Європи. 

11. Основні покарання, що призначаються у країнах Західної Європи. 

12. Становлення та розвиток інституту пробації у зарубіжних країнах. 

Література: основна; допоміжна до тем 3–8. 

 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 

5 сторінок за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або 

індивідуальною темою, погодженою з викладачем. При написанні есе 

доцільним буде скористатись порадами за посиланням: 

https://zno.if.ua/?p=985 
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Тематика есе: 

1. Загальнонаукові методи порівняльного кримінально-виконавчого 

права. 

2. Спеціально-наукові методи порівняльного кримінально-виконавчого 

права. 

3. Зміст абсолютних та відносних теорій мети покарання. 

4. Перші спроби розробки теоретичних засад визначення мети і змісту 

поняття виправлення ув’язнених. 

5. Виконання та відбування покарань у працях вітчизняних вчених. 

6. Виконання та відбування покарань у працях зарубіжних вчених. 

7. Наукові доробки Ш. Монтеск’є, Ч. Беккаріа, І. Бентама, Д. Говарда та 

їх роль у створенні загальної теорії виконання покарання у виді 

позбавлення волі. 

8. Історичний розвиток покарань у зарубіжних країнах. 

9. Кримінально-виконавчі засади одиночного тримання засуджених до 

позбавлення волі: генезис, сучасний стан та перспективи. 

10. Універсальні (поліфункціональні) установи виконання покарань: 

зарубіжний досвід та національний підхід. 

11. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний 

підхід. 

12. Державно-приватне партнерство в пенітенціарній системі. 

13. Практика Європейського суду з прав людини як джерело 

кримінально-виконавчого права. 

14. Практичні аспекти впровадження в Україні міжнародних стандартів 

виконання покарань, пов’язаних з позбавленням волі. 

15. Проблемні питання реформування пенітенціарної системи України на 

основі зарубіжного досвіду. 

16. Практичні аспекти впровадження в Україні міжнародних стандартів 

виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

17. Міжнародні стандарти щодо прийому, переведення та звільнення 

засуджених і ув’язнених у місцях позбавлення волі. 

18. Європейський суд з прав людини та його роль у захисті прав 

засуджених та ув’язнених. 

19. Практика Європейського суду з прав людини як правове джерело 

діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторах. 

20. Міжнародні договори як джерела кримінально-виконавчого 

законодавства України. 

21. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод як 

джерело кримінально-виконавчого права. 

22. Суб’єкти захисту прав засуджених і ув’язнених в Україні та світі. 

23. Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи 

нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню як суб’єкт захисту прав засуджених і ув’язнених. 
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24. Модельний Кримінально-виконавчий кодекс для країн СНД 1996 р. 

(розробка, прийняття, основні положення). 

25. Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з ув’язненими 

(Правила Нельсона Мандели) та їх значення при формуванні та реалізації 

кримінально-виконавчої політики України. 

26. Європейські пенітенціарні правила та їх значення при формуванні та 

реалізації кримінально-виконавчої політики України. 

27. Зарубіжні моделі функціонування служби пробації. 

28. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права ув’язнених на достатній життєвий рівень у пенітенціарній 

системі України. 

29. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на здоров’я у пенітенціарній системі України. 

30. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо правової регламентації режиму охорони і заходів покарання, а також 

підтримання належного порядку у пенітенціарній системі України. 

31. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо системи забезпечення безпеки у пенітенціарній системі України. 

32. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо дисципліни і покарання у пенітенціарній системі України. 

33. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо реабілітації ув’язнених у пенітенціарній системі України. 

34. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо праці ув’язнених у пенітенціарній системі України. 

35. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо освіти і культурної діяльності у пенітенціарній системі України. 

36. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо релігії у пенітенціарній системі України. 

37. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо підготовки до звільнення у пенітенціарній системі України. 

38. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на листування у пенітенціарній системі України. 
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39. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на побачення у пенітенціарній системі України. 

40. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на телефонні розмови, на відпустку додому у пенітенціарній 

системі України. 

41. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на тимчасове умовне звільнення у пенітенціарній системі 

України. 

42. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо права на отримання книг, газет, мовних засобів інформації та до 

послуг «Всесвітньої павутини» у пенітенціарній системі України. 

43. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели) 

щодо загального права подачі скарг у пенітенціарній системі України. 

44. Міжнародне співробітництво у пенітенціарній сфері. 

45. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного 

позбавлення волі у країнах Європи. 

46. Проблемні питання виконання та відбування покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк у країнах Європи. 

47. Види покарань у ФРН. 

48. Види покарань та їх виконання в Японії. 

49. Види покарань, що призначаються у Великій Британії. 

50. Основні покарання, що застосовуються у США. 

51. Сучасні погляди вчених на покарання у виді довічного позбавлення 

волі. 

52. Сучасні погляди вчених на покарання у виді смертної кари. 

53. Застосування смертної кари у країнах світу. 

54. Пробація у країнах Східної Європи. 

55. Діяльність служби пробації у провідних країнах Західної Європи. 

56. Загальна характеристика системи покарань за законодавством Англії. 

57. Структура кримінально-виконавчої системи ФРН. 

58. Система кримінальних покарань Швеції. 

59. Загальна характеристика пенітенціарної системи Польщі. 

60. Особливості функціонування пенітенціарної системи Угорщини. 

61. Структура пенітенціарної системи Норвегії. 
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Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою, відображеною в 

Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 

(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, успішне 

виконання завдань) 

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади порівняльного кримінально-виконавчого права 

1 Поняття, предмет та 

система навчальної 

дисципліни «Порівняльне 

кримінально-виконавче 

право» 

4,5 0,5 4  

2 Ретроспективний аналіз та 

сучасний стан 

порівняльно-правових 

досліджень у галузі 

кримінально-виконавчого 

права 

4,5 0,5 4  

Розділ 2. Міжнародно-правові акти в контексті порівняльного кримінально-виконавчого права 

3 Кримінально-виконавче 

право в контексті 

міжнародних правових 

актів 

4,5 0,5 4  

4 Основні міжнародні 

документи, що регулюють 

питання захисту прав 

засуджених 

4,5 0,5  4 

Розділ 3. Характеристика кримінально-виконавчих (пенітенціарних) систем зарубіжних країн 

5 Система покарань у 

зарубіжних країнах 

8,5 0,5 4 4 

6 Види покарань у країнах 

ближнього та дальнього 

зарубіжжя 

8,5 0,5 4 4 

7 Умовне засудження до 

покарання (пробація) 

8,5 0,5 4 4 

8 Порівняльно-правовий 

аналіз виконання та 

відбування покарань у 

зарубіжних країнах 

8,5 0,5 4 4 

Разом 52 4 28 20 

Виконання завдань для 

самостійної роботи та 

написання есе 

 

8 

Залік 40 
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Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 0,5 балу за кожну тему, що 

повністю відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на 

лекціях ви можете отримати до 4 бали. Нагадуємо, що під час лекцій та 

інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь-який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само неприпустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття студента, що 

порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте працю викладача, ваших 

товаришів по навчанню та себе – дотримуйтесь дисципліни під час 

освітнього процесу. Ці ж самі правила поведінки поширюються й на інші 

форми занять (семінари, практичні). Користування гаджетами для доступу до 

мережі Інтернет припустиме лише під час семінарських/практичних занять за 

вказівкою чи дозволом викладача. Пропущені лекції слід відпрацювати, 

переписавши конспект та продемонструвавши його викладачу, при цьому 

слід бути готовим відповісти на його питання за змістом лекції. 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- ваша присутність та повний конспект семінарських питань забезпечують 

вам 1 бал; 

- для того аби отримати ще 1 бал, слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (доповнення, відповідь на питання викладача, 

висловлення своєї обґрунтованої точки зору під час обговорення проблемних 

питань); 

- виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання 

може принести вам ще 1 бал за умови, що відповідь буде змістовною та 

відповідати плановому питанню; 

- якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите 

власну точку зору щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її 

аргументацією, правильно відповісте на уточнюючі питання викладача, то 

можете отримати ще 1 бал. 

 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 балів 

за одне заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням 

конспекту всіх питань з плану заняття та відповідями на питання викладача 

за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам по 4 бали за одне заняття за умови 

попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного 

виконання всіх завдань безпосередньо на самому занятті. Невиконання 

завдань знижує ваш бал пропорційно відсотку й рівнів складності завдань, з 
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якими ви не впорались. Ваша присутність без підготовки та нездатність 

впоратись із завданнями оцінюється 0 балів. Відпрацювання пропущених чи 

оцінених у 0 балів занять відбувається за умови попереднього ознайомлення 

з матеріалами для підготовки до практичного заняття та виконання завдань, 

запропонованих викладачем (увага – завдання можуть відрізнятись від тих, 

що вирішували ваші одногрупники).  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 балу за два 

повністю висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За 

виконання завдань для самостійної роботи ви можете отримати до 3 балів. 

 Кожен студент (слухач) має до кінця жовтня написати та надати викладачу 

есе на тематику із запропонованого переліку або за власною темою, 

узгодженою з викладачем. Успішне виконання цього завдання оцінюється в 5 

балів. При цьому оцінка відбувається узагальненням балів за 5 критеріями: 

1) грамотність та оформлення – 1 бал; 2) відповідність змісту темі – 1 бал; 

3) структурна логічність – 1 бал; 4) аргументованість висновків – 1 бал; 

5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 1 бал. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного заліку, 

на якому ви можете отримати до 40 балів залежно від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. На заліку викладач задає вам 3 питання з 

переліку, наведеного нижче, кожна відповідь дає вам до 13 балів. Якщо під 

час проходження курсу ви набрали 60 балів, то маєте право не здавати залік, 

вдовольнившись підсумковою оцінкою відповідно до кількості набраних 

балів. Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Питання до заліку 

1. Поняття порівняльного кримінально-виконавчого права та його місце в 

системі юридичних наук. 

2. Предмет порівняльного кримінально-виконавчого права. 

3. Зміст, система і завдання навчальної дисципліни «Порівняльне 

кримінально-виконавче право». 

4. Методологія порівняльного кримінально-виконавчого права. 

5. Порівняльно-правовий метод у кримінально-виконавчому праві. 

6. Ретроспективний аналіз кримінально-виконавчого права. 

7. Виконання та відбування покарань у працях вітчизняних вчених. 

8. Виконання та відбування покарань у працях зарубіжних вчених. 

9. Становлення та розвиток світових пенітенціарних систем. 

10. Міжнародне співробітництво у пенітенціарній сфері. 

11. Класифікація міжнародних пенітенціарних стандартів. 

12. Характеристика Загальної декларації прав людини. 

13. Характеристика Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. 

14. Характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. 

15. Характеристика Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження 

з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели). 

16. Характеристика Європейських пенітенціарних правил. 

17. Історичний розвиток покарань у зарубіжних країнах. 

18. Види покарань у країнах Східної Європи. 

19. Види покарань у ФРН. 

20. Види покарань у Скандинавських країнах. 

21. Види покарань у Великій Британії. 

22. Види покарань у США. 

23. Види покарань та їх виконання в Японії. 

24. Становлення та розвиток інституту пробації у зарубіжних країнах. 

25. Сучасні погляди вчених на покарання у виді довічного позбавлення волі. 

26. Сучасні погляди вчених на покарання у виді смертної кари. 

27. Застосування смертної кари у країнах світу. 

28. Довічне позбавлення волі у США. 

29. Пробація в Англії. 

30. Пробація в США. 

31. Пробація у країнах Східної Європи. 

32. Пробація у Скандинавських країнах. 

33. Види органів і установ виконання покарань у зарубіжних країнах. 

34. Навчання засуджених у зарубіжних країнах. 

35. Праця засуджених у зарубіжних країнах. 

36. Участь громадськості в діяльності органів і установ виконання покарань у 

зарубіжних країнах. 

37. Виконання та відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі, за 

прогресивною системою у зарубіжних країнах. 
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38. Виконання покарань стосовно засуджених неповнолітніх у зарубіжних 

країнах. 

39. Виконання покарань стосовно засуджених жінок у зарубіжних країнах. 

40. Розробка правил і стандартів відносин із засудженими та ув’язненими – 

мета діяльності ООН.  

41. Основні принципи співробітництва держав у сфері пенітенціарної 

діяльності. 

42. Резолюція ООН 415 (V) про передачу ООН функцій Міжнародної 

кримінальної та пенітенціарної Комісії та про обов’язок ООН кожні п’ять 

років скликати міжнародний пенітенціарний Конгрес. 

43. Коротка характеристика конгресів ООН у Женеві, 1955 р., у Лондоні, 

1960 р., у Стокгольмі, 1965 р., у Кіото, 1970 р., у Женеві, 1975 р., у 

Каракасі, 1980 р., у Мілані, 1985 р., у Гавані, 1990 р., у Каїрі, 1995 р., у 

Відні, квітень 2000 р., у Бангкоці, 18-25 квітня 2005 р., у Салвадорі, 

Бразилія, 12-19 квітня 2010 р., у Досі, Катар, 12–19 квітня 2015 р. 

44. Найбільш важливі міжнародно-правові документи, що вироблені на 

конгресах ООН. 

45. Загальна характеристика порядку й умов відбування покарань у в’язницях 

США. 

46. Посадово-кваліфікаційні вимоги до персоналу кримінально-виконавчої 

служби штату (на прикладі США), існуюча система підготовки кадрів та 

навчальні програми в цій галузі. 

47. Організація роботи з неповнолітніми засудженими та особами «групи 

ризику» (залежними від алкоголю, наркотиків, з агресивною поведінкою, 

без постійного місця проживання та ін.). 

48. Загальна характеристика системи покарань за законодавством Англії. 

49. Загальна характеристика порядку й умов виконання й відбування всіх 

видів тюремного ув’язнення в Англії. 

50. Загальна характеристика порядку й умов виконання покарань, які не 

пов’язані з позбавленням волі, в Англії.  

51. Загальна характеристика порядку й умов виконання покарань для 

неповнолітніх в Англії. 

52. Регламентація виконання й відбування кримінальних покарань у ФРН. 

53. Структура кримінально-виконавчої системи ФРН. 

54. Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи ФРН. 

55. Особливості функціонування в’язниць системи виконання покарань ФРН. 

56. Законодавче забезпечення та пенітенціарна політика Франції. 

57. Управління пенітенціарними установами Франції. 

58. Особливості реалізації прогресивної системи відбування покарання у 

пенітенціарній системі Франції. 

59. Контроль за діяльністю пенітенціарних установ Франції. 

60. Функції служби тюрем і пробації Швеції. 

61. Система кримінальних покарань Швеції. 

62. Виконання покарань службою пробації Швеції. 
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63. Структура пенітенціарної системи Норвегії. 

64. Види покарань у Норвегії.  

65. Досвід реформування пенітенціарної системи Польщі. 

66. Загальна характеристика пенітенціарної системи Польщі. 

67. Особливості функціонування пенітенціарної системи Чехії. 

68. Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі 

у тюрмах Чехії різних видів. 

69. Особливості функціонування пенітенціарної системи Угорщини. 

70. Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі 

у тюрмах Угорщини різних видів. 

71. Призначення, завдання та порядок проведення Конгресів ООН із 

запобігання злочинності та кримінального правосуддя. 

72. Призначення, завдання та порядок роботи Комітету ООН з попередження 

злочинності та боротьби з нею і його роль у формуванні міжнародних 

стандартів у галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, 

поводження із ними. 

73. Призначення, завдання та порядок роботи Комісії ООН з попередження 

злочинності та кримінального правосуддя і її роль у формуванні 

міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними. 

74. Поняття й принципи сучасної класифікації міжнародних стандартів у 

галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, поводження із 

ними. 

75. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними за масштабом дії. 

76. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними за спеціалізацією. 

77. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними за ступенем обов’язковості. 

78. Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними за ступенем їх примусової ізоляції.  

79. Загальна характеристика Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1981 р. 

80. Загальна характеристика Декларації про ліквідацію насильства по 

відношенню до жінок 1993 р. 

81. Загальна характеристика Факультативного протоколу до Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1999 р. 

82. Загальна характеристика Декларації про соціальні і правові принципи, що 

стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на 

виховання та їх усиновлення на національному та міжнародному рівнях 

1986 р. 

83. Загальна характеристика Конвенції про права дитини 1989 р. 
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84. Загальна характеристика Факультативного протоколу до Конвенції про 

права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 

порнографії 2002 р. 

85. Загальна характеристика Декларації та Плану дій «Світ, придатний для 

життя дітей» 2002 р. 

86. Загальна характеристика Резолюції Комісії ООН з прав людини «Про 

права людини при відправленні правосуддя, зокрема правосуддя щодо 

неповнолітніх» 2002 р. 

87. Загальна характеристика Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Права 

людини при відправленні правосуддя» 1971 р. 

88. Загальна характеристика Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Права 

людини при відправленні правосуддя» 2005 р. 

89. Загальна характеристика Декларації основних принципів правосуддя для 

жертв злочинів і зловживання владою 1985 р. 

90. Загальна характеристика Резолюції Комісії ООН з прав людини «Про 

право на відшкодування збитку, компенсацію і реабілітацію жертвам 

грубих порушень прав людини і основних свобод» 2002 р. 

91. Загальна характеристика Декларації про права розумово відсталих осіб 

1971 р. 

92. Загальна характеристика Декларації про права інвалідів 1975 р. 

93. Загальна характеристика Декларації про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань 1981 р. 

94. Загальна характеристика Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги» 1991 

р. 

95. Загальна характеристика Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

Організації Об’єднаних Націй стосовно людей похилого віку» 1991 р. 

96. Загальна характеристика Декларації про права осіб, що належать до 

національних чи етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р. 

97. Загальна характеристика Міжнародної конвенції про захист прав всіх 

трудящих мігрантів і членів їх сімей 2003 р. 

98. Загальна характеристика Декларації про права і обов’язки окремих осіб, 

груп та органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права 

людини та основні свободи 1998 р. 

99. Завдання, керівні принципи і структура Мінімальних стандартних правил 

ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона Мандели). 

100. Загальна характеристика Процедур ефективного виконання 

Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з ув’язненими 

(Правил Нельсона Мандели). 

101. Зміст Міжнародного пакту про громадянські і політичні права щодо 

заборони тортур й грубого поводження. 

102. Зміст Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання щодо 

заборони тортур й грубого поводження. 
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103. Зміст Принципів ефективного попередження і розслідування 

позазаконних, довільних і сумарних страт щодо взяття під варту і 

звільнення. 

104. Зміст Зводу принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню 

або ув’язненню в будь-якій формі щодо взяття під варту і звільнення. 

105. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права ув’язнених на достатній життєвий рівень у 

пенітенціарній системі України. 

106. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на здоров’я у пенітенціарній системі України. 

107. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо правової регламентації режиму охорони і заходів 

покарання, а також підтримання належного порядку у пенітенціарній 

системі України. 

108. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо системи забезпечення безпеки у пенітенціарній системі 

України. 

109. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо дисципліни і покарання у пенітенціарній системі України. 

110. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо реабілітації ув’язнених у пенітенціарній системі України. 

111. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо праці ув’язнених у пенітенціарній системі України. 

112. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо освіти і культурної діяльності у пенітенціарній системі 

України. 

113. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо релігії у пенітенціарній системі України. 

114. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо підготовки до звільнення у пенітенціарній системі 

України. 

115. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на листування у пенітенціарній системі України. 
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116. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на побачення у пенітенціарній системі України. 

117. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на телефонні розмови, на відпустку додому у 

пенітенціарній системі України. 

118. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на тимчасове умовне звільнення у пенітенціарній 

системі України. 

119. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо права на отримання книг, газет, мовних засобів 

інформації та до послуг «Всесвітньої павутини» у пенітенціарній системі 

України. 

120. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правил Нельсона 

Мандели) щодо загального права подачі скарг у пенітенціарній системі 

України. 

121. Необхідність створення Бангкокських правил. Зміст Бангкокських 

правил. 

122. Основні процесуальні права дітей. Загальна характеристика 

Мінімальних стандартних правил ООН щодо відправлення правосуддя 

щодо неповнолітніх (Пекінські правила). 

123. Загальна характеристика Керівних принципів Організації Об’єднаних 

Націй для запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські 

керівні принципи). Загальна характеристика Правил ООН із захисту 

неповнолітніх, які позбавлені волі. 

124. Загальна характеристика Стандартних Мінімальних правил ООН 

відносно заходів, які не пов’язані із тюремним ув’язненням (Токійських 

правил). 

125. Особливості умов утримання у в’язниці, освіти і режиму поводження із 

ув’язненими, які відбувають довічне ув’язнення і тривалі строки 

позбавлення волі. 

126. Особливості правового статусу осіб, що знаходяться у попередньому 

ув’язненні. 

127. Загальні принципи підбору персоналу. Професійна підготовка 

персоналу. Найважливіші принципи, що стосуються персоналу органів та 

установ виконання покарань. 

128. Особливості міжнародно-правового регулювання застосування 

вогнепальної зброї проти осіб, які тримаються під вартою або в 

ув’язненні. Основні елементи системи забезпечення безпеки у в’язницях. 
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Міжнародно-правова регламентація фізичної безпеки ув’язнених, 

персоналу і відвідувачів. 

129. Принципи забезпечення безпечних умов для всіх осіб, які у в’язницях 

утримуються і працюють, тобто для ув’язнених і співробітників 

персоналу. Зміст обмежень, які необхідні для забезпечення надійності 

нагляду і дотримання належних правил співжиття у в’язницях. 

130. Мета виконання посадовими особами із підтримання правопорядку 

покладених на них законом обов’язків. Принципи застосування сили 

посадовими особами із підтримання правопорядку. Методи і способи 

застосування засобів утихомирення. 

131. Обов’язки і функції медичних працівників. Найважливіші принципи, 

що регламентують діяльність медичних працівників в місцях 

примусового позбавлення волі. 

132. Рада Європи – європейський механізм захисту прав людини та 

основних свобод. Види правозахисної діяльності Ради Європи. 

133. Загальні документи в галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених та поводження із ними Ради Європи. 

134. Загальна характеристика Європейської конвенції про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, 

поводженню чи покаранню. 

135. Діяльність Ради Європи щодо заборони катувань чи нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.  

136. Історія розробки та прийняття Європейських пенітенціарних правил. 

137. Філософія Європейських пенітенціарних правил. 

138. Призначення Європейських пенітенціарних правил.  

139. Мета Європейських пенітенціарних правил.  

140. Структура Європейських пенітенціарних правил.  

141. Основні принципи Європейських пенітенціарних правил.  

142. Європейські пенітенціарні правила відносно умов утримання 

ув’язнених та інших осіб, примусово позбавлених волі. 

143. Європейські пенітенціарні правила відносно умов утримання 

засуджених. 

144. Європейські пенітенціарні правила відносно поводження із 

ув’язненими та іншими особами, примусово позбавленими волі. 

145. Європейські пенітенціарні правила відносно поводження із 

засудженими. 

146. Вимоги Європейських пенітенціарних правил відносно підбору 

персоналу установ виконання покарань. 

147. Вимоги Європейських пенітенціарних правил відносно навчання 

персоналу установ виконання покарань. 

 

Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 
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- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших студентів (слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань студентів (слухачів).  
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