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Анотація курсу 

У сучасному світі визнання, дотримання, захист прав і свобод людини є 

одним із найважливіших обов’язків держави. У XXI ст. світ перебуває в стані 

постійної модернізації, гармонізації інтересів держав і народів, 

безпрецедентного розширення інформаційного простору і необхідності 

адаптації до постійно мінливих життєвих умов. У подібній ситуації 

дотримання права кожної людини, у тому числі засуджених і ув’язнених, на 

розвиток є невід’ємною і вкрай важливою складовою стабільності. 

Міжнародно-правові стандарти поводження з ув’язненими є 

результатом тривалої роботи великої кількості держав з вироблення 

узгоджених позицій в області прав людини. Держави спрямовують свою 

діяльність на дотримання певних універсальних цінностей, забезпечуючи 

повагу і захист прав людини всіма доступними способами. Вони 

відповідальні за виконання своїх зобов’язань в галузі прав і свобод людини 

перед своїм населенням і міжнародним співтовариством. 

Курс «Теорія пенітенціарії та міжнародні стандарти поводження з 

ув’язненими» закладає базу розуміння майбутнім офіцером Державної 

кримінально-виконавчої служби України діяльності кримінально-виконавчих 

інституцій через призму міжнародних стандартів в галузі захисту прав 

засуджених і ув’язнених пріоритетним напрямом, якої має стати зміна 

існуючих соціально-правових відносин, їх орієнтація на ресоціалізацію і 

виправлення засуджених, створення дифенційованих умов їх тримання 

залежно від ступеня суспільної небезпеки, надання пріоритету заходам 

стимулювання над заходами примусу. Саме з цією метою Україна як член 

ООН і Ради України ратифікувала низку міжнародних угод в галузі захисту 

прав людини і правил поводження із засудженими (ув’язненими). 

Навчальна дисципліна «Теорія пенітенціарії та міжнародні стандарти 

поводження з ув'язненими» є логічним продовженням вивчення навчальної 

дисципліни «Кримінально-виконавче право України». З нею також тісно 

взаємопов’язані навчальні дисципліни «Історія пенітенціарної системи»,  

«Пенітенціарна політика і пенітенціарна система України», «Кримінальне 

право», «Кримінологія», «Пенітенціарна педагогіка» тощо. При вивченні цієї 

дисципліни буде зроблено ставку на поєднання традиційних (звичних) форм 

роботи – лекція, обговорення питань семінару, а також 

використовуватимуться робота з текстами, написання науково-дослідного 

завдання.  

 

Мета курсу 
Метою вивчення дисципліни «Теорія пенітенціарії та міжнародні 

стандарти поводження з ув'язненими» є засвоєння майбутніми офіцерами 

Державної кримінально-виконавчої служби України світового 

пенітенціарного досвіду та формування на цій основі у майбутніх фахівців 

потреби суворого дотримання загальнолюдських та встановлених світовою 
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спільнотою стандартів поводження із особами, які засуджені до 

кримінальних покарань або перебувають в умовах примусової ізоляції від 

суспільства; а також виявлення та встановлення закономірностей 

формування сучасних світових пенітенціарних систем, розвитку та 

функціонування сучасних міжнародних стандартів у галузі захисту прав 

людини, засуджених і ув’язнених, поводження із ними. 

Організація навчання 

Структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

 

 

 

№  

теми 

  

 

 

 

Назви розділів і 

тем 

  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о 

у тому числі Усього у тому числі 

Л С

З 

ПЗ СР 

 

Л СЗ ПЗ СР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Розділ 1. Загальна характеристика дисципліни «Теорія пенітенціарії та 

міжнародні стандарти поводження з ув’язненими» 

1. Поняття та 

предмет курсу 

«Теорія 

пенітенціарії». 

Еволюція 

світової та 

вітчизняної 

пенітенціарної 

ідеї 

10 2 2  6      

2. Становлення та 

загальна 

характеристика 

пенітенціарних 

(тюремних) 

систем. 

10 2 2  6      

3. Історичний 

аспект 

міжнародного 

співробітництва 

в галузі 

виконання 

покарань та 

поводження із 

засудженими. 

Тюремні 

10 2 2  6      
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конгреси 

 Всього за розділ 

1 

30 6 6  18      

Розділ 2 Історичний аспект міжнародного співробітництва в галузі 

виконання покарань та поводження із засудженими. 

Особливості функціонування пенітенціарних систем у сучасних 

закордонних країнах. 

4. Особливості 

функціонування 

пенітенціарних 

систем у 

сучасних 

закордонних 

країнах. 

14 4 4  6      

5. Історія 

виникнення 

міжнародних 

стандартів у 

галузі захисту 

прав людини, 

засуджених і 

ув’язнених, 

поводження із 

ними та їх 

сучасна 

класифікація. 

14 4 4  6      

6. Організація 

Об’єднаних 

Націй та її роль у 

створенні 

загальносвітових 

стандартів у 

галузі захисту 

прав людини, 

засуджених і 

ув’язнених, 

поводження із 

ними та 

розповсюдженні 

їх вимог у світі 

14 4 4  6      

 Всього за розділ 

2 

42 12 12  18      
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Розділ 3. Міжнародні стандарти в галузі захисту прав засуджених і 

ув’язнених та поводження із ними Організації Об’єднаних Націй 

7. Мінімальні 

стандартні 

Правила 

поводження із 

ув’язненими 

Організації 

Об’єднаних 

Націй (Правила 

Мандели – 2015 

р.) 

10 2 2  6      

8. Міжнародні 

стандарти 

Організації 

Об’єднаних 

Націй у галузі 

захисту прав 

визначених 

категорій 

засуджених та 

ув’язнених та 

поводження із 

ними. 

10 2 2  6      

9. Міжнародні 

стандарти 

Організації 

Об’єднаних 

Націй, що 

стосуються 

визначених 

категорій 

персоналу 

органів та 

установ 

виконання 

покарань. 

14 4 4  6      

10. Європейські 

в’язничні 

правила - 

основний 

збірник приписів 

персоналу 

установ 

14 4 4  6      
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виконання 

покарань щодо 

забезпечення 

прав засуджених 

і ув’язнених та 

поводження із 

ними в Європі. 

 Всього за розділ 

3  

48 12 12  24      

 Всього за 

семестр 

120 30 30  60      

 Усього годин 120 30 30  60      

 

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. 

 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Поняття та предмет курсу «Теорія пенітенціарії та міжнародні 

стандарти поводження з ув’язненими». Еволюція світової та вітчизняної 

пенітенціарної ідеї. 

1. Поняття, зміст і завдання навчальної дисципліни «Теорія 

пенітенціарії та міжнародні стандарти поводження з ув’язненими».  

2. Предмет та система навчальної дисципліни «Теорія пенітенціарії та 

міжнародні стандарти поводження з ув’язненими». 

3. Загальне поняття пенітенціарної ідеї. 

4. Історія виникнення світової пенітенціарної ідеї. 

5. Еволюція та основні закономірності функціонування світової 

пенітенціарної ідеї. 

6. Тюрмознавство як відображення пенітенціарної ідеї у дореволюційній 

Росії. 

7. Вплив світової пенітенціарної ідеї та тюрмознавства на формування 

сучасної пенітенціарної теорії в Україні. 

 

Рекомендована література 

Основна: 
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1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. – К. 

Юринком Інтер, 2008. – 624 с. 

2. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

3. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

4. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

5. Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий 

кодекс України. Нормативно – правові  акти / Упоряд.: В.С. Ковальський, 

Ю.М. Хахуда. – К.: Юринком Інтер, 2005.  

6. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

7. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. 

Киев, 1875. 413 с. 

2. Краинский Д.В. Материалы к исследованию истории русских тюрем в 

связи с историей учреждения общества попечительного о тюрьмах. 

Чернигов, 1912. 133 с. 

3. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея. Київ: МП «Леся», 1997. 288 с. 

4. Полюмбицкий А. О происхождении и распространении пенитенциарной 

системы в. 4 кн. — К., 1928.  

5. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и в ссылке. – С-П., 1872. 

 

 

Тема 2. Становлення та загальна характеристика пенітенціарних 

(тюремних) систем. 

1. Спроби гуманізації тюремної політики наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст. 

2. Стан в тюрмах країн Західної Європи наприкінці XVIII – поч. ХІХ ст. 

3. Історичний розвиток та становлення перших пенітенціарних систем.  

4. Загальна характеристика Пенсільванської, Оборнської та європейських 

пенітенціарних систем. 

5. Вплив перших пенітенціарних систем США та Європи на порядок та 

умови тримання ув’язнених в Європі.  
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6. Вплив перших пенітенціарних систем США та Європи на створення 

тюрьмознавства як галузі кримінального права. 

7. Вплив досвіду функціонування перших пенітенціарних систем на 

тюремну реформу 1879 року в Російській імперії. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. – К. 

Юринком Інтер, 2008. – 624 с. 

2. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

3. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

4. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

5. Кримінально-виконавче законодавство України. Кримінально-виконавчий 

кодекс України. Нормативно – правові  акти / Упоряд.: В.С. Ковальський, 

Ю.М. Хахуда. – К.: Юринком Інтер, 2005.  

6. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

7. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Гернет М.Н. История царской тюрьмы: В 5 т. М., 1953. 

2. Гогель С.К. Арестантский труд в русских и иностранных тюрьмах // 

Журнал Мин. юстиции. – 1897. №2–3. 

3. Полюмбицкий А. Джон Говард и состояние тюрем в Европе в конце ХУШ 

столетия / Юридические записки. 1862. 

4. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея. Київ: МП «Леся», 1997. 288 с. 

5. Слиозберг Г.Б. Говард. Его жизнь и общественно-филантропическая 

деятельность. — С-П., 1891. 

6. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. С.-Пб., 1902. 

7. Тальберг Д.Г. Исторический очерк тюремной реформы и современные 

системы европейских тюрем. – Киев, 1875. 

8. Тальберг Д.Г. Тюремная литература или Тюрьмоведение. – Москва, 1876. 

9. Фойницкий И.Я. Тюремная реформа и тюрьмоведение / Гражданское и 



9 
 

уголовное право. – 1874. Январь и февраль. 

10.Чистяков М. О нравственно-исправительных заведениях в Гамбурге, 

Бельгии, Франции и Швейцарии // Журнал Министерства народного просве-

щения. – С-П., 1866. 

 

Тема 3. Історичний аспект міжнародного співробітництва в галузі 

виконання покарань та поводження із засудженими. Тюремні конгреси. 

1. Передумови зібрання перших міжнародних тюремних конгресів. 

2. Характеристика рішень , прийнятих на перших міжнародних тюремних 

конгресах. 

3. Загальна характеристика рішень конгресу у Цинциннаті стосовно 

основних понять та принципів кримінального права та пенітенціарної 

науки. 

4. Загальна характеристика другої серії міжнародних тюремних конгресів 

5. Значення другої серії міжнародних тюремних конгресів у становленні 

сучасної пенітенціарної теорії. 

6. Загальна характеристика резолюцій та рішень міжнародних тюремних 

конгресів 1872–1950рр. 

7. Практичне значення конгресів ООН по попередженню злочинності та 

кримінального правосуддя для становлення сучасної пенітенціарної 

теорії. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного 

права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с. 

2. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

3. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

4. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

5. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Barrows S. J. The Sixth International Prison Congress held at Brussels, August, 

Belgium, 1900 : Report of its proceedings and conclusions / S. J. Barrows. / 

Washington : Government Printing Office, 1903. – 90 p. 
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2. Roth M. P. Prisons and prison system : a global encyclopedia / M. P. Roth. – 

Westport : Greenwood Press, 2006. – 355 p. 

3. Лучинский Н.Ф. Правила патроната над тюремными выпущенниками. С-

П., 1912. 

4. Малинин Ф.Н. Роль общества в борьбе с преступностью. Тюремный 

патронат. С-П., 1906. Вып. 1. 

5. Мокринский С.П. Наказание, его цели и предположения. М., 1902. 

6. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея. Київ: МП «Леся», 1997. 288 с. 

7. Познышев С.В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. 

8. Познышев С.В. Очерки тюрмоведения. М., 1915. 

9. Полюмбицкий А. О происхождении и распространении пенитенциарной 

системы в. 4 кн. К., 1928. 

10. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. С.-Пб., 1902. 

11. Тальберг Д.Г. Исторический очерк тюремной реформы и современные 

системы европейских тюрем. Киев, 1875. 

 

 

Тема 4. Особливості функціонування пенітенціарних систем у сучасних 

закордонних країнах.  

Частина 1. 

1. Пенітенціарна система сучасної Росії. 

2. Новітня історія пенітенціарної системи Росії. 

3. Законодавчі та організаційні зміни у діяльності пенітенціарної системи 

Росії у 2004 – 2013рр. 

4. Проблеми сучасної російської системи виконання покарань. 

5. Реформа пенітенціарної системи Росії. 

6. Поняття, цілі та система покарань за законодавством США. 

7. Пенітенціарна система США (загальні відомості). 

8. Пенітенціарна система штату Техас (загальна характеристика). 

 

Частина 2. 

1. Поняття, цілі та система покарань за законодавством Англії. 

2. Загальна характеристика пенітенціарної системи Англії. 

3. Компетенція виконання й відбування кримінальних покарань у ФРН. 

4. Регламентація виконання й відбування кримінальних покарань у ФРН. 

5. Пенітенціарна система землі Північний Рейн-Вестфалія. 

6. Поняття, цілі та система покарань за законодавством Франції.  

7. Загальна характеристика пенітенціарної системи Франції. 

8. Поняття, цілі та система покарань за законодавством Швеції.  

9. Загальна характеристика пенітенціарної системи Швеції. 

10.  Загальна характеристика пенітенціарної системи Норвегії.  
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11.  Поняття, система покарань та особливості їх виконання за 

законодавством Норвегії. 

12.  Пенітенціарна система Польщі, Чехії, Угорщини. 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного 

права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с. 

2. Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. 

Роз’яснення. Зразки документів : навчальний посібник / уклад. Ковальський 

В. С. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 824 с. 

3. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

4. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

5. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

6. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

7. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

8. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Пузирьов М. С. Порівняльний аналіз виконання покарання у виді 

позбавлення волі на певний строк в Україні та зарубіжних країнах : 

монографія. Київ : ВД «Дакор», 2018. 514 с. 

2. Порівняльне кримінально-виконавче право : навч. посібник / за заг. ред. І. 

Г. Богатирьова. К. : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2013. 140 с. 

3. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хащев  В.Г. 

Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т.А. Денисової. 

– К.: Істина, 2008. 420 с. 

4. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Х. Степанюка. – К. Юрінком 

Інтер, 2008.  624 с. 

5. Іваньков І. В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 
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діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 

посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

 

 

 

Тема 5. Історія виникнення міжнародних стандартів у галузі захисту 

прав людини, засуджених і ув’язнених, поводження із ними та їх сучасна 

класифікація 

1. Історичні передумови виникнення міжнародних стандартів у галузі 

захисту прав людини, засуджених і ув’язнених. 

2. Загальна характеристика Конгресів Економічної та соціальної Ради ООН 

із попередження злочинності та кримінального правосуддя 

3. Комітет з попередження злочинності та боротьби з нею і його роль у 

формуванні міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених. 

4. Комісія ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя 

і її роль у формуванні міжнародних стандартів у галузі захисту прав 

людини, засуджених і ув’язнених. 

5. Принципи сучасної класифікації міжнародних стандартів у галузі 

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

критерії. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного 

права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с. 

2. Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. 

Роз’яснення. Зразки документів : навчальний посібник / уклад. Ковальський 

В. С. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 824 с. 

3. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

4. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

5. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

6. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

7. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 
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посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Київець О.В. Європейські правові стандарти як міжнародно-правова 

категорія [Електронний ресурс] / О.В. Київець // Європейські студії і право. – 

№ 1(5). – 2012. – Режим доступу: http://eurolaw.org.ua/ publications/ukrainian-

journal-of-european-studies/5-2011/44-2011-12-29-14-40-03. 

2. Рабінович П.М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація / П.М. Рабінович // Вісник Національної академії 

правових наук України. – 2016. – № 1. – С. 19-29. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_1_4. 11.  

3. Рабінович П.М. Основоположні права людини: соціально-антропна 

сутність, змістова класифікація // Право України. – 2010. – № 2. – С. 18-23. 

4. Уткин В. А. Европейские тюремные правила и проблемы их реализации : 

учебн. пособие. Томск : из-во Томского уни-та, 1996. 64 с.  

5. Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав 

континентальної Європи : порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : 

монографія. К. : Юрисконсульт, 2006. 1048 с. 

 

 

Тема 6. ООН та її роль у створенні загальносвітових стандартів в галузі 

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

розповсюдженні їх вимог у світі 

1. Історичні передумови появи поняття «Права людини», їх зміст та 

закріплення їх юридичного статусу в документах ООН. 

2. Значення і роль Комісії з попередження злочинності та кримінального 

правосуддя Економічної та Соціальної Ради (ЕКОСОР) ООН у 

забезпеченні прав людини, засуджених і ув’язнених. 

3. Загальне поняття про документи Організації Об'єднаних Націй в галузі 

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

4. Характеристика Міжнародного біллю про права людини ООН. 

5. Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються боротьби зі 

злочинністю. 

6. Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються прав жінок.  

7. Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються прав неповнолітніх. 

8. Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються прав осіб, взятих від 

варту. 

9. Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються прав жертв злочину. 

10.Джерела, системи і стандарти ООН, що стосуються прав уразливих 

категорій засуджених та ув’язнених. 

11.Загальна характеристика принципів, Мінімальних правил та Декларацій 

Організації Об'єднаних Націй, що мають відношення до діяльності 

працівників в'язниць щодо захисту прав засуджених і ув’язнених, 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2016_1_4.%2011
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поводження із ними. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного 

права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с. 

2. Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. 

Роз’яснення. Зразки документів : навчальний посібник / уклад. Ковальський 

В. С. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 824 с. 

3. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

4. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

5. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

6. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

7. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

8. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Бажанов О. И., Стручков Н. А., Ускова И. Б. Обсуждение пенитенциарных 

проблем на международном уровне : учеб. пособие. Рязань, 1977. 60 с. 

2. Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Краснодар, 2000. 195 с. 

3. Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 

діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 

посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

4. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні 

рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

5. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 
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6. Ульяшина Л. Международноправовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с 

 

 

Тема 7. Мінімальні стандартні правила поводження із ув’язненими 

ООН. 

1. Загальна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження 

із ув'язненими. 

2. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

заборони тортур й грубого поводження в міжнародних стандартах у 

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

ними. 

3. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

взяття під варту і звільнення  в міжнародних стандартах у галузі захисту 

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

4. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

права на достатній життєвий рівень в міжнародних стандартах у галузі 

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

5. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

права ув’язнених на здоров'я в міжнародних стандартах у галузі захисту 

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

6. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

забезпечення безпеки в тюрмах у пенітенціарній системі України. 

7. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

найбільш раціонального використання в'язниць у пенітенціарній системі 

України. 

8. Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

правил поводження із ув’язненими (Правил Мандели – 2015 р.) щодо 

контактів ув'язнених із зовнішнім світом в міжнародних стандартах у 

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

ними. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Богатирьов І. Г., Пузирьов М. С., Шкута О. О. Доктрина пенітенціарного 

права України: монографія. Київ: ВД «Дакор», 2017. 236 с. 

2. Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. 

Роз’яснення. Зразки документів : навчальний посібник / уклад. Ковальський 
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В. С. Київ : Юрінком Інтер, 2018. 824 с. 

3. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

4. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

5. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

6. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

7. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

8. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Краснодар, 2000. 195 с. 

2. Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 

діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 

посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

3. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні 

рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

4. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 

5. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с. 

6. Права человека: международное право и национальное законодательство / 

под ред. проф. В. В. Филлипова. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 338 с. 

 

 

Тема 8. Міжнародні стандарти ООН в галузі захисту визначених 

категорій засуджених та ув’язнених та поводження з ними 

1. Загальна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження 

із ув'язненими. 
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2. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених жінок і поводження із ними. 

3. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених неповнолітніх і поводження із ними. 

4. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй щодо застосування 

кримінально-правових заходів, які не пов'язані із позбавленням волі. 

5. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених до довічного ув’язнення або до тривалих строків 

позбавлення волі і поводження із ними. 

6. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав осіб, що перебувають у попередньому ув’язненні, і поводження із 

ними. 

7. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених представників національних меншин і 

поводження із ними. 

8. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених похилого віку і поводження із ними. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

2. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

3. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

4. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

5. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

6. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1. Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Краснодар, 2000. 195 с. 

2. Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 
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діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 

посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

3. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні 

рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

4. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 

5. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с. 

6. Права человека: международное право и национальное законодательство / 

под ред. проф. В. В. Филлипова. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 338 с. 

 

 

Тема 9. Міжнародні стандарти ООН, що стосуються визначених 

категорій персоналу органів та установ виконання покарань. 

1. Вимоги загальних (універсальних) стандартів Організації Об’єднаних 

Націй, що стосуються прав та обов’язків персоналу органів та установ 

виконання покарань. 

2. Вимоги спеціальних стандартів Організації Об’єднаних Націй, що 

стосуються прав та обов’язків персоналу органів та установ виконання 

покарань. 

3. Регламентація Міжнародними стандартами Організації Об’єднаних 

Націй режиму охорони установ виконання покарань. 

4. Регламентація Міжнародними стандартами Організації Об’єднаних 

Націй порядку застосування персоналом заходів покарання. 

5. Регламентація Міжнародними стандартами Організації Об’єднаних 

Націй режиму підтримання персоналом належного порядку. 

6. Вимоги Міжнародних стандартів Організації Об’єднаних Націй щодо 

поведінки посадових осіб, задіяних у дотриманні правопорядку. 

7. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй щодо обов'язків і 

функцій лікарів, медсестер і всіх інших медичних працівників, які 

працюють у в'язницях та інших місцях утримання під вартою. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 
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3. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 
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Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 
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рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

4. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 

5. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с. 

 

Тема 10. Європейські в’язничні правила – основний збірник приписів 

персоналу установ виконання покарань щодо забезпечення прав 

засуджених і ув’язнених та поводження із ними в Європі. 

1. Зміст, призначення, мета та структура Європейських пенітенціарних 

правил. 

2. Історія розробки та прийняття Європейських пенітенціарних правил. 

3. Філософські засади створення Європейських пенітенціарних правил. 

4. Основні принципи, за якими створені та діють Європейські 

пенітенціарні правила. 

5. Вимоги Європейських пенітенціарних правил щодо порядку загальних 

умов утримання й поводження із ув’язненими та засудженими. 

6. Рекомендації Європейських пенітенціарних правил щодо порядку 

підбору та навчання персоналу установ виконання покарань. 
 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 
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України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. К.: Юрінком 

Інтер, 2008. 624 с. 

2. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

3. Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / 

Іваньков І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський 

юридичний коледж ДПтС України, 2013. 184 с. 

4. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

5. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

 

Допоміжна: 

1. Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Краснодар, 2000. 195 с. 

2. Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 

діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 

посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

3. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні 

рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

4. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 

5. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с. 

6. Права человека: международное право и национальное законодательство / 

под ред. проф. В. В. Филлипова. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 338 с. 

 

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. Вплив еволюції світової пенітенціарної думки на формування 

пенітенціарної ідеї в Україні. 
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2. Вплив Пенсільванської та Оборнської систем на порядок тримання 

ув’язнених в Європі. 

3. Рішення Лондонського (1872) міжнародного тюремного конгресу. 

4. Рішення ІІ-го Міжнародного тюремного конгресу в Стокгольмі (15-16 

серпня 1878 року) 

5. Рішення Стокгольмського (1878) міжнародного тюремного конгресу 

6. Рішення ІІІ-го Міжнародного конгресу в Римі (16-24 листопада 1885 року) 

7. Рішення IV Міжнародного пенітенціарного конгресу в Санкт-Петербурзі 

(червень 1890 року) 

8. Рішення Міжнародного тюремного конгресу у Парижі  (30 червня-9 липня 

1895 року) 

9. Рішення Брюссельського міжнародного пенітенціарного конгресу (6-13 

серпня 1900 року) 

10. Пенітенціарна система Чехії. 

11. Пенітенціарна система  Польщі. 

12. Пенітенціарна система Угорщини. 

13. Історія проведення Конгресів ООН з попередженню злочинності та 

поводження з правопорушниками та зміст прийнятих у ході їх роботи 

документів. 

14. Принципи ефективного попередження і розслідування позазаконних, 

безпідставних і сумарних страт. 

15. Принципи ефективного розслідування та документування катувань та 

інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження та покарання. 

16. Декларація про захист всіх осіб від насильницьких зникнень. 

17. Заходи, що гарантують захист прав осіб, які засуджені до страти. 

18. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку. 

19. Основні принципи застосування сили і вогнепальної зброї посадовими 

особами з підтримання правопорядку. 

20. Основні принципи, що стосуються ролі юристів. 

21. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і 

зловживання владою. 

22. Принципи медичної етики, що відносяться до ролі працівників охорони 

здоров'я, особливо лікарів, у захисті ув'язнених або затриманих осіб від 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження та покарання. 

23. Механізми Організації Об'єднаних Націй в галузі прав людини. 

24. Право ув’язнених на здоров'я. 

25. Забезпечення безпеки в тюрмах. 

26. Найбільш раціональне використання в'язниць. 

27. Контакти ув'язнених із зовнішнім світом. 

28. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй щодо застосування 

кримінально-правових заходів, які не пов'язані із позбавленням волі. 
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29. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених до довічного ув’язнення або до тривалих строків 

позбавлення волі і поводження із ними 

30. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав осіб, що перебувають у попередньому ув’язненні, і поводження із ними. 

31. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених представників національних меншин і 

поводження із ними.  

32. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй у галузі захисту 

прав засуджених та ув’язнених похилого віку і поводження із ними.  

33. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй щодо поведінки 

посадових осіб, задіяних у дотриманні правопорядку. 

34. Міжнародні стандарти Організації Об’єднаних Націй щодо обов'язків і 

функцій лікарів, медсестер і всіх інших медичних працівників, які працюють 

у в'язницях та інших місцях утримання під вартою. 

35. Вимоги Європейських пенітенціарних правил відносно підбору та 

навчання персоналу установ виконання покарань. 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Гель А.П., Семаков Г.С., Яковець І.С. Кримінально-виконавче право 

України: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Х. Степанюка. – К. 

Юринком Інтер, 2008. – 624 с. 

2. Денисов С.Ф., Павлов В.Г. Збірник тестів для контрольної перевірки знань 

курсантів, студентів та слухачів з курсу «Кримінально-виконавче право». 

Чернігів: Акад. ДПтС, 2017. 352 с. 

Іваньков І. В. Теорія пенітенціарії: історико-правове узагальнення / Іваньков 

І. В., Іваньков О. І., Олійник О. І. Чернігів: Чернігівський юридичний коледж 

ДПтС України, 2013. 184 с. 

4. Ігор Іваньков, Анатолій Чайковський. Історико-правовий аналіз діяльності 

органів і установ виконання покарань на території України (кінець 19-

середина 20 сторіччя): Монографія., за заг. ред. докт. юрид. наук. проф. І. Г. 

Богатирьова. Бровари: ХмЦНТЕІ, 2010. 208 с. 

5. Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / уклад. 

Конопельський В. Я., Резніченко Г. С., Грішин В. А., Марченко О. А., 

Кричевська Х. О. Одеса : ОДУВС, 2018. 343 с. 

6. Кримінально-виконавче право України [У схема та таблицях]: Навч. 

посібник / За заг. ред. проф. В. І. Олефіра та проф. О. Г. Колба. Київ, 2016. 

264 с. 

 

Допоміжна: 

1.  Греков М. Л. Тюремные системы: состояние, перспективы : дисс. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Краснодар, 2000. 195 с. 

2.  Іваньков І.В., Яковець І.С., Григоренко А.М., Буров С.Ю. Права людини в 

діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний 
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посібник для проведення занять в системі службової підготовки / За заг. ред. 

д.ю.н. проф. А.Х. Степанюка. Чернігів:ПАТ «ПВК «Десна», 2012. 280 с. 

3. Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. – 

Киев, 1875. 

4. Краинский Д.В. Материалы к исследованию истории русских тюрем в 

связи с историей учреждения общества попечительного о тюрьмах. 

Чернигов, 1912. 

5. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання 

покарань та діяльності органів і установ виконання покарань: методичні 

рекомендації / уклад. О. В. Романюк, В. О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с. 

6. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея. Київ: МП «Леся», 1997. 288 с. 

7. Права человека: международное право и национальное законодательство / 

под ред. проф. В. В. Филлипова. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 338 с. 

8. Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини: властивості, загальне 

поняття, класифікація. Вісник Нац. акад. правових наук України. 2016. № 1 

(84). С. 19-29. 

9. Ульяшина Л. Международно-правовые стандарты в области прав человека 

и их реализация: теория и практика применения. Вильнюс: ЕГУ, 2013. 402 с. 

10. Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и в ссылке. – С-П., 1872. 

 

Індивідуальні завдання 

 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного 

індивідуального навчально-дослідного завдання обсягом 10-15 сторінок за 

темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною 

темою погодженою з викладачем. 

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1. Надати загальну характеристику «Наказу» Катерини ІІ. 

2. Надати загальну характеристику роботі С.В. Познишева «Основы 

пенитенциарной науки». 

3. Надати загальну характеристику роботі С.В. Познишева «Очерки 

тюрьмоведения». 

4. Надати загальну характеристику роботі С.П. Мокринського «Наказание, 

его цели и предположения». 

5. Надати загальну характеристику роботі М.Ф. Лучинського «Основы 

тюремного дела». 

6. Надати загальну характеристику роботі Д.Г. Тальберга «Исторический 

очерк тюремной реформы и современные системы европейских тюрем». 

7. Надати загальну характеристику роботі Д.Г. Тальберга «Тюремная 

литература или тюрьмоведение». 

8. Надати загальну характеристику роботі М.М. Гернета «История царской 

тюрмы». 
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9. Надати загальну характеристику роботі І.Я. Фойницького «Тюремная 

реформа и тюрьмоведение». 

10. Визначити загальне поняття про покарання, його цілі та зміст (за роботою 

М.С. Таганцева «Русское уголовное право» т. 2). 

11. Надати загальну характеристику роботі В.А. Зіверта «Элементарный курс 

пенитенциарии». 

12. Визначити місце, роль та історичне значення Пенсільванської тюремної 

системи у становленні сучасної пенології. 

13. Визначити місце, роль та історичне значення Оборнської тюремної 

системи у становленні сучасної пенології. 

14. Визначити місце, роль та історичне значення тюремної системи 

реформаторіумів у становленні сучасної пенології. 

15. Визначити місце, роль та історичне значення англійської та ірландської 

прогресивної тюремної системи у становленні сучасної пенології. 

16. Визначити місце, роль та історичне значення Борстальскої та інших 

тюремних систем для неповнолітніх у становленні сучасної пенології. 

17. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Бельгії у ХІХ -ХХ ст.ст. 

18. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Голландії у ХІХ -ХХ ст.ст. 

19. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Франції у ХІХ -ХХ ст.ст. 

20. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Німеччини у ХІХ -ХХ ст.ст. 

21. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Англії у ХІХ -ХХ ст.ст. 

22. Визначити особливості реалізації ідей прогресивних тюремних систем в 

національній тюремній системі Росії у ХІХ -ХХ ст.ст. 

23. Визначити особливості розгляду проблеми призначення покарання за, 

концепцією класичної школи кримінального права. 

24. Визначити особливості розгляду проблеми призначення покарання за, 

концепцією антропологічної школи кримінального права. 

25. Визначити особливості розгляду проблеми призначення покарання за, 

концепцією соціологічної школи кримінального права. 

26. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст оновлених понять 

кримінального та кримінально-виконавчого права. 

27. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст класифікації 

злочинців. 

28. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст підбору та 

підготовки тюремного персоналу. 

29. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст процесу виховання в 

тюрмах. 

30. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст поняття «тюремна 

дисципліна» та засобів щодо її досягнення. 
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31. За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст та значення праці в 

тюрмах. 

32. За матеріалами конгресу у Цинциннаті визначити загальні правила 

будівництва тюрем та розміщення в’язнів. 

33. За матеріалами конгресу у Цинциннаті визначити принципи 

відповідальності батьків за злочинність дітей. 

34. Визначити поняття і мету покарання за кримінальним судочинством РФ. 

35. Визначити особливості виконання покарань, пов’язаних із позбавленням 

волі, за кримінальним судочинством РФ. 

36. Визначити особливості виконання покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, за кримінальним судочинством РФ. 

37. інститут дострокового звільнення за кримінальним судочинством РФ. 

38. Визначити особливості виконання кримінальних покарань відносно 

неповнолітніх за кримінальним судочинством РФ. 

39. Визначити поняття, мету і систему покарань за кримінальним 

судочинством Англії. 

40. Визначити особливості виконання покарань, пов’язаних із позбавленням 

волі, за кримінальним судочинством Англії. 

41. Визначити особливості виконання покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, за кримінальним судочинством Англії. 

42. Визначити особливості виконання кримінальних покарань відносно 

неповнолітніх за кримінальним судочинством Англії 

43. Визначити поняття, мету і систему покарань за кримінальним 

судочинством ФРН. 

44. Визначити особливості виконання покарань, пов’язаних із позбавленням 

волі, за кримінальним судочинством ФРН. 

45. Визначити особливості виконання покарань, не пов’язаних із 

позбавленням волі, за кримінальним судочинством ФРН. 

46. Визначити поняття, мету і систему покарань за кримінальним 

судочинством країн Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія). 

47. Надати загальну характеристику Конвенції про запобігання злочину 

геноциду та покарання 1951 р. 

48. Надати загальну характеристику Принципам ефективного розслідування та 

документування катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження та покарання 2000 р. 

49. Надати загальну характеристику Загальній рекомендації Комітету ООН з 

ліквідації расової дискримінації «Про попередження расової дискримінації в 

процесі відправлення та функціонування системи кримінального 

правосуддя» 2005 р. 

50. Надати загальну характеристику Конвенції про непридатність строку 

давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства 1968 р. 

51. Надати загальну характеристику Декларації принципів і програма дій 

програми Організації Об'єднаних Націй в галузі попередження злочинності 

та кримінального правосуддя 1991 р. 
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52. Надати загальну характеристику Декларації Організації Об'єднаних Націй 

«Про злочинність і громадську безпеку» 1996 р. 

53. Надати загальну характеристику Віденській декларації «Про злочинність і 

правосуддя: відповіді на виклики ХХІ століття» 2000 р. 

54. Надати загальну характеристику Бангкокській декларації «Взаємодія і 

відповідні заходи: стратегічні союзи в галузі попередження злочинності та 

кримінального правосуддя» 2005 р. 

55. Надати загальну характеристику Салвадорській декларації «Про 

комплексні стратегії для відповіді на глобальні виклики: системи 

попередження злочинності та кримінального правосуддя і їх розвиток в світі, 

що змінюється» 2010 р. 

56. Надати загальну характеристику Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1981 р. 

57. Надати загальну характеристику Декларації про ліквідацію насильства по 

відношенню до жінок 1993 р. 

58. Надати загальну характеристику Факультативному протоколу до Конвенції 

про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1999 р. 

59. Надати загальну характеристику 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. 

60. Надати загальну характеристику Декларації та Плану дій «Світ, придатний 

для життя дітей» 2002 р. 

61. Надати загальну характеристику Резолюції Комісії ООН з прав людини 

«Про права людини при відправленні правосуддя, зокрема правосуддя щодо 

неповнолітніх» 2002 р. 

62. Надати загальну характеристику Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

«Права людини при відправленні правосуддя» 1971 р. 

63. Надати загальну характеристику Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

«Права людини при відправленні правосуддя» 2005 р. 

64. Надати загальну характеристику Декларації основних принципів 

правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою 1985 р. 

65. Надати загальну характеристику Резолюції Комісії ООН з прав людини 

«Про право на відшкодування збитку, компенсацію і реабілітацію жертвам 

грубих порушень прав людини і основних свобод». 2002 р. 

66. Надати загальну характеристику Декларації про права розумово відсталих 

осіб 1971 р. 

67. Надати загальну характеристику Декларації про права інвалідів 1975 р. 

68. Надати загальну характеристику Декларації про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань 1981 р. 

69. Надати загальну характеристику Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги» 1991 р. 

70. Надати загальну характеристику Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

Організації Об'єднаних Націй стосовно людей похилого віку» 1991 р. 
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71. Надати загальну характеристику Декларацій про права осіб, що належать 

до національних чи етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р. 

72. Надати загальну характеристику Міжнародній конвенції про захист прав 

всіх трудящих мігрантів і членів їх сімей 2003 р. 

73. Надати загальну характеристику Декларації про права і обов'язки окремих 

осіб, груп та органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані 

права людини та основні свободи 1998 р. 

74. Надати загальну характеристику Резолюції ЕКОСОР ООН «Поширення дії 

Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими на осіб, 

заарештованих або позначених у в'язницю без пред'явлення звинувачення» 

1977 р. 

75. Надати загальну характеристику Оновленим Типовим стратегіям і 

практичним заходам щодо викорінення насильства щодо жінок в галузі 

попередження злочинності та кримінального правосуддя 2010 р. 

76. Надати загальну характеристику Зводу принципів захисту всіх осіб, що 

піддаються будь-якій формі затримання або тюремного ув'язнення 1978 р. 

77. Надати загальну характеристику Зводу принципів захисту всіх осіб, що 

піддаються затриманню або ув'язненню у будь-якій формі 1988 р. 

78. Надати загальну характеристику Рекомендації ЕКОСОР ООН «Розробка і 

здійснення заходів посередництва і відновного правосуддя в області 

кримінального правосуддя» 1999 р. 

79. Надати загальну характеристику Рекомендації ЕКОСОР ООН «Основні 

принципи застосування програм відновного правосуддя у кримінальних 

справах» 2002 р. 

80. Надати загальну характеристику Основних принципів та керівних 

положень, що стосуються права на правовий захист і відшкодування збитку 

для жертв грубих порушень міжнародних норм у сфері прав людини і 

серйозних порушень міжнародного гуманітарного права 2005 р. 

81. Надати загальну характеристику Рекомендації ЕКОСОР ООН «Заходи, що 

гарантують захист прав тих, хто засуджений до страти» 1984 р. 

82. Надати загальну характеристику Резолюції ЕКОСОР ООН «Довільні 

страти і страти без судового розгляду» 1983 р. 

83. Надати загальну характеристику Резолюції ЕКОСОР ООН «Принципи 

захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги ООН» 

1971 р. 

84. Надати загальну характеристику Рекомендації ЕКОСОР ООН «Щодо 

поводження з ув'язненими-іноземцями» 1985 р. 

85. Надати загальну характеристику Рекомендації ЕКОСОР ООН «Типовий 

договір про передачу нагляду за правопорушниками, які були умовно 

засуджені або умовно звільнені» 1990 р. 

86. Надати загальну характеристику Основним принципам застосування сили і 

вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку 1990 р.  

87. Надати загальну характеристику Керівних принципів, що стосуються ролі 

осіб, які здійснюють судове переслідування 1990 р.  
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88. Надати загальну характеристику Основним принципам, що стосуються 

ролі юристів 1990 р. 

89. Надати загальну характеристику Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 

«Загальна Рекомендація XIII щодо підготовки посадових осіб 

правоохоронних органів з питань прав людини» 1993 р. 

90. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про участь суспільства у здійсненні політики, спрямованої на 

боротьбу зі злочинами» 1983 р. 

91. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «За політику боротьби зі злочинністю в Європі, що змінюється» 1996 

р.  

92. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про захист жінок від насильства» 2002 р.  

93. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «За проблему суспільної реакції на злочинність серед неповнолітніх» 

1987 р. 

94. Надати загальну характеристику Європейської Конвенції про здійснення 

прав дітей 1996 р. 

95. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Щодо нових способів роботи з злочинністю неповнолітніх і ролі 

правосуддя у справах неповнолітніх» 2003 р.  

96. Надати загальну характеристику Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про компенсації потерпілим від злочинів» 1977 р.  

97. Надати загальну характеристику Європейської Конвенції про 

відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів 1983 р. 

98. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «За правовий захист недобровільно госпіталізованих осіб із 

психічними розладами» 1983 р.  

99. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про ефективний доступ до права та правосуддя для 

малозабезпечених верств населення» 1993 р. 

100. Надати загальну характеристику Резолюції Комітету Міністрів Ради 

Європи «Щодо виборчих, цивільних і соціальних прав ув'язнених» 1962 р. 

101. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про проблему переповнення в’язниць та збільшення чисельності 

осіб, які перебувають під вартою» 1999 р.  

102. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про практичне застосування Європейської Конвенції про видачу 

щодо утримання під вартою до закінчення видачі» 1986 р. 

103. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи « Про стан потерпілого в рамках кримінального права та процесу» 

1985 р. 
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104. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Про надання допомоги потерпілим і запобігання переслідування» 

1987 р. 

105. Надати загальну характеристику Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи «Щодо допомоги жертвам злочинів» 2006 р. 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всього 

Балів 

 

Форма заняття та кількість балів 

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектування питань, 

виступ, доповнення) 

Самості

йна 

робота 

 

 

Розділ 1. Загальна характеристика дисципліни «Теорія пенітенціарії та міжнародні стандарти 

поводження з ув’язненими» 

1 Поняття та предмет курсу 

«Теорія пенітенціарії 

міжнародні стандарти 

поводження з 

ув'язненими». Еволюція 

світової та вітчизняної 

пенітенціарної ідеї 

5 1 3 1 

2 Становлення та загальна 

характеристика 

пенітенціарних (тюремних) 

систем. 

5 1 3 1 

3 Історичний аспект 

міжнародного 

співробітництва в галузі 

виконання покарань та 

поводження із 

засудженими. Тюремні 

конгреси 

5 1 3 1 

Розділ 2.Загальна характеристика міжнародних стандартів  поводження з в’язнями 

4 Особливості 

функціонування 

пенітенціарних систем у 

сучасних закордонних 

країнах. 

9 1 6 2 

5 Історія виникнення 

міжнародних стандартів у 

галузі захисту прав 

людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із 

ними та їх сучасна 

9 1 6 2 
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класифікація. 

6 Організація Об’єднаних 

Націй та її роль у 

створенні 

загальносвітових 

стандартів у галузі захисту 

прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із 

ними та розповсюдженні 

їх вимог у світі  

9 1 6 2 

Розділ 3. Міжнародні стандарти в галузі захисту прав засуджених і ув’язнених та поводження із 

ними Організації Об’єднаних Націй 

7 Мінімальні стандартні 

Правила поводження із 

ув’язненими Організації 

Об’єднаних Націй 

(Правила Мандели – 2015 

р.) 

5 1 3 1 

8 Міжнародні стандарти 

Організації Об’єднаних 

Націй у галузі захисту 

прав визначених категорій 

засуджених та ув’язнених 

та поводження із ними. 

9 1 6 2 

9 Міжнародні стандарти 

Організації Об’єднаних 

Націй, що стосуються 

визначених категорій 

персоналу органів та 

установ виконання 

покарань. 

5 1 3 1 

10 Європейські в’язничні 

правила - основний 

збірник приписів 

персоналу установ 

виконання покарань щодо 

забезпечення прав 

засуджених і ув’язнених та 

поводження із ними в 

Європі. 

9 1 6 2 

Разом 70 10 45 15 

Виконання завдань для 

самостійної роботи з написання 

науково-дослідного завдання 

 

5 

Екзамен 25 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

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

лекціях ви можете отримати до 10 балів. Нагадуємо, що під час лекцій та 
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інших занять не припустимо відволікатись розмовами, користуватись 

мобільними телефонами та іншими гаджетами, порушувати дисципліну в 

будь який інший спосіб. Запізнення на лекцію так само не припустимі, 

викладач залишає за собою право не допустити до заняття курсанта 

(студента, слухача), що порушує дисципліну або запізнюється. Поважайте 

працю викладача, ваших колег та себе – дотримуйтесь дисципліни під час 

занять. 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 один 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 стосовно питання за планом семінарського 

завдання може принести вам ще один 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 3 

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.  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 1 або 2 бала 

залежно від теми навчальної дисципліни відповідно до таблиці (див. таблицю 

№ 1). 

 Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та 

надати викладачу науково-дослідне завдання на тематику з 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 – 0,5 бала; 2) відповідність змісту темі – 0,5 бала; 3) структурна 
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логічність – 0,5 бала; 4) аргументованість висновків – 0,5 бала; 

5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 0,5 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

екзамену, на якому ви можете отримати до 25 балів в залежності від повноти 

та обґрунтованості ваших відповідей. На езамені ви тягнете білет, який 

містить три питання з переліку наведеного нижче. Якщо під час проходження 

курсу ви набрали 75 балів, то маєте право не здавати екзамен, 

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 

 

Питання до екзамену 

1. Завдання вивчення навчальної дисципліни  «Теорія пенітенціарії та 

міжнародні стандарти поводження з ув’язненими».  

2. Система навчальної дисципліни «Теорія пенітенціарії та міжнародні 

стандарти поводження з ув’язненими». 

3. Що повинні знати курсанти в процесі вивчення навчальної дисципліни 

«Теорія пенітенціарії та міжнародні стандарти поводження з ув’язненими». 

4. Що повинні вміти курсанти у процесі вивчення навчальної дисципліни 

«Теорія пенітенціарії та міжнародні стандарти поводження з ув’язненими». 

5. Пенітенціарна ідея як філософсько-світоглядна цінність. 

6. Суспільно-політичне значення розповсюдження пенітенціарної ідеї у 

суспільстві. 

7. Пенітенціарна ідея як головний орієнтир на шляху до досягнення головної 

мети діяльності кримінально-виконавчої системи – виправлення злочинців. 

8. Значення пенітенціарної ідеї для особистості й ефективності професійної 

діяльності представників пенітенціарного персоналу. 

9. Постулати християнської релігії про зміст і характер відношення християн 

до тих, хто став на шлях злочину та пороку.  
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10.Умови перебування в’язнів у в'язницях Англії, Франції, Іспанії, Голландії, 

Німеччини, Данії, Швеції, Росії і Польщі у ХУІІ-ХІХ століттях.  

11.Поява філантропічного ставлення до в'язниць наприкінці XVIII століття, 

особливо в Англії, завдяки працям і впливу таких діячів, як Говард і Бентам. 

12.Північна Америка - батьківщина тюремної пенітенціарної системи. 

13.Міжнародні тюремні конгреси як зовнішній вираз прагнення до тюремної 

реформи. 

14.Проблеми пенітенціарної науки в Росії на рубежі XIX-XX ст. Створення 

науки тюрмознавства як складової частини кримінального права. 

15.Тюремна система у широкому та у вузькому розумінні цього поняття (за 

доробками професора І. Я. Фойницького). Теоретичні проблеми етичного 

виправлення дорослих злочинців. 

16.Перші спроби розробки теоретичних засад визначення мети і змісту 

поняття виправлення ув’язнених. 

17.Зміст абсолютних та  відносних теорій мети покарання. 

18.Створення аргументованої системи класифікації арештантів. 

19.Проблеми одиночного тримання ув’язнених та їх тримання в загальних 

камерах 

20.Особливе місце тюремного персоналу і, в першу чергу, начальника 

тюремної установи, у такому складному державному комплексі як в’язниця. 

21.Наукова розробка основних засобів впливу на злочинця на початку ХХ 

століття. 

22.Умови перебування в’язнів у в'язницях Англії, Франції, Іспанії, Голландії, 

Німеччини, Данії, Швеції, Росії і Польщі у ХУІІ-ХІХ століттях.  

23.Поява філантропічного ставлення до в'язниць наприкінці XVIII століття, 

особливо в Англії, завдяки працям і впливу таких діячів, як Говард і Бентам. 

24.Північна Америка - батьківщина тюремної пенітенціарної системи. 

25.Міжнародні тюремні конгреси як зовнішній вираз прагнення до тюремної 

реформи. 

26.Проблеми пенітенціарної науки в Росії на рубежі XIX-XX ст. Створення 

науки тюрмознавства як складової частини кримінального права. 

27.Тюремна система у широкому та у вузькому розумінні цього поняття (за 

доробками професора І.Я. Фойницького). Теоретичні проблеми етичного 

виправлення дорослих злочинців. 

28.Перші спроби розробки теоретичних засад визначення мети і змісту 

поняття виправлення ув’язнених. 

29.Зміст абсолютних та  відносних теорій мети покарання. 

30.Створення аргументованої системи класифікації арештантів. 

31.Проблеми одиночного тримання ув’язнених та їх тримання в загальних 

камерах 

32.Особливе місце тюремного персоналу і, в першу чергу, начальника 

тюремної установи, у такому складному державному комплексі як в’язниця. 

33.Наукова розробка основних засобів впливу на злочинця на початку ХХ 

століття. 



34 
 

34.Коли і де відбулися перші тюремні конгреси та їх загальна 

характеристика. 

35.Роль і значення перших тюремних конгресів для пенітенціарної науки і 

пенітенціарної реформи в Росії. 

36.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст оновлених понять 

кримінального та кримінально-виконавчого права. 

37.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст класифікації 

злочинців. 

38.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст підбору та 

підготовки тюремного персоналу. 

39.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст процесу виховання 

в тюрмах. 

40.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст поняття «тюремна 

дисципліна» та засобів щодо її досягнення. 

41.За матеріалами конгресу у Цинциннаті розкрити зміст та значення праці в 

тюрмах. 

42.За матеріалами конгресу у Цинциннаті визначити загальні правила 

будівництва тюрем та розміщення в’язнів. 

43.За матеріалами конгресу у Цинциннаті визначити принципи 

відповідальності батьків за злочинність дітей. 

44.Надати характеристику організаційним засадам проведення другої серії 

міжнародних тюремних конгресів. 

45.Надати характеристику міжнародних тюремних конгресів: 1872р. – у 

Лондоні; 1878р. – у Стокгольмі; 1885р. – у Римі; 1890р. – у С.–Петербурзі; 

1895р. – у Парижі; 1900р. – у Брюселі; 1905р. – у Будапешті; 1910р. – у 

Вашингтоні ; 1925р.  – у Лондоні; 1930р. – у Празі; 1936р. – у Берліні; 1950р. 

– у Гаазі. 

46.Висвітлити значення другої серії міжнародних тюремних конгресів у 

становленні сучасної пенітенціарної теорії. 

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

мета діяльності ООН.  

48.Основні принципи співробітництва держав у області пенітенціарної 

діяльності. 

49.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. 

50.Надати характеристику 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 Сальвадорі, Бразилія, 12-19 квітня 2010 

р. 

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

конгресах ООН. 

52.Система покарань за законодавством США. 
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53.Загальна характеристика порядку й умов відбування покарань у в’язницях 

США. 

54.Посадово-кваліфікаційні вимоги до персоналу кримінально-виконавчої 

служби штату, існуюча система підготовки кадрів та навчальні програми в 

цій галузі. 

55.Організація роботи з неповнолітніми засудженими та особами «групи 

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

постійного місця проживання та інш.). 

56.Загальна характеристика системи покарань за законодавством Англії. 

57.Загальна характеристика порядку й умов виконання й відбування всіх 

видів тюремного ув'язнення в Англії. 

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

пов'язані з позбавленням волі, в Англії.  

59.Загальна характеристика порядку й умов виконання покарань для 

неповнолітніх в Англії. 

60.Регламентація виконання й відбування кримінальних покарань у ФРН. 

61.Структура кримінально-виконавчої системи ФРН. 

62.Загальна характеристика кримінально-виконавчої системи ФРН 

Особливості функціонування в'язниць системи виконання покарань ФРН 

Законодавче забезпечення та пенітенціарна політика Франції. 

63.Управління пенітенціарними установами Франції. 

64.Особливості реалізації прогресивної системи відбування покарання у 

пенітенціарній системі Франції. 

65.Контроль за діяльністю пенітенціарних установ Франції. 

66.Функції служби тюрем і пробації Швеції. 

67.Система кримінальних покарань Швеції.  

68.Виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі в тюрмі. 

69.Виконання покарань службою пробації Швеції Структура пенітенціарної 

системи Норвегії 

70.Призначення та цілі виконання покарання у виді позбавлення волі. 

71.Види покарань за кримінальним Законом Норвегії.  

72.Досвід реформування пенітенціарної системи Польщі. 

73.Загальна характеристика пенітенціарної системи Польщі. 

74.Особливості функціонування пенітенціарної системи Чехії. 

75.Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі у 

тюрмах Чехії різних видів. 

76.Особливості функціонування пенітенціарної системи Угорщини. 

77.Особливості виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі у 

тюрмах Угорщини різних видів. 

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

роль у створенні загальної теорії виконання покарання у виді позбавлення 

волі.  

79.Загальна характеристика класичних пенітенціарних систем: 

пенсільванська, оборнська, прогресивна та визначення їх ролі у створенні 
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міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними. 

80.Призначення, завдання та порядок проведення Конгресів ООН із 

запобігання злочинності та кримінального правосуддя. 

81.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. 

82.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. 

83.Поняття й принципи сучасної класифікації міжнародних стандартів у 

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

84.Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

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

85.Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

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

86.Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини, 

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

87.Класифікація міжнародних стандартів у галузі захисту прав засуджених і 

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

88.Загальна характеристика Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1981 р. 

89.Загальна характеристика Декларації про ліквідацію насильства по 

відношенню до жінок 1993 р. 

90.Загальна характеристика Факультативного протоколу до Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1999 р. 

91.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. 

92.Загальна характеристика Конвенції про права дитини 1990 р. 

93.Загальна характеристика Факультативного протоколу до Конвенції про 

права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 

2002 р. 

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

життя дітей» 2002 р. 

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

права людини при відправленні правосуддя, зокрема правосуддя щодо 

неповнолітніх» 2002 р. 

96.Загальна характеристика Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Права 

людини при відправленні правосуддя» 1971 р. 

97.Загальна характеристика Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Права 
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людини при відправленні правосуддя» 2005 р. 

98.Загальна характеристика Декларації основних принципів правосуддя для 

жертв злочинів і зловживання владою 1985 р. 

99.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. 

100.Загальна характеристика Декларації про права розумово відсталих осіб 

1971 р. 

101.Загальна характеристика Декларації про права інвалідів 1975 р. 

102.Загальна характеристика Декларації про ліквідацію всіх форм 

нетерпимості та дискримінації на основі релігії або переконань 1981 р. 

103.Загальна характеристика Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

захисту психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної допомоги» 1991 р. 

104.Загальна характеристика Рекомендацій ЕКОСОР ООН «Принципи 

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

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

національних чи етнічних, релігійних і мовних меншин 1992 р. 

106.Загальна характеристика Міжнародної конвенції про захист прав всіх 

трудящих мігрантів і членів їх сімей 2003 р. 

107.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. 

108.Завдання, керівні принципи і структура Мінімальних стандартних правил 

поводження із ув'язненими. 

109.Загальна характеристика Процедур ефективного виконання Мінімальних 

стандартних правил поводження із ув'язненими. 

110.Зміст Міжнародного пакту про громадянські та політичні права щодо 

заборони тортур й грубого поводження. 

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

таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання щодо 

заборони тортур й грубого поводження. 

112.Зміст Принципів ефективного попередження і розслідування 

позазаконних, довільних і сумарних страт щодо взяття під варту і звільнення. 

113.Зміст Зводу принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або 

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

114.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо права на достатній життєвий рівень 

і здоров'я в міжнародних стандартах у галузі захисту прав людини, 

засуджених і ув’язнених, поводження із ними. 

115.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо правової регламентації режиму 

охорони і заходів покарання, а також підтримання належного порядку у 

міжнародних стандартах у галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними. 
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116.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо системи забезпечення безпеки у 

в'язницях, дисципліни і покарання у міжнародних стандартах у галузі захисту 

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

117.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо реабілітації ув’язнених та релігії у 

міжнародних стандартах у галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними. 

118.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо праці ув’язнених, їх освіти і 

культурної діяльності та підготовки до їх звільнення у міжнародних 

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

поводження із ними. 

119.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо права на листування, побачення, 

телефонні розмови, на відпустку додому, на отримання книг, газет, мовних 

засобів інформації та до послуг «Всесвітньої павутини» у міжнародних 

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

поводження із ними. 

120.стандартах у галузі захисту прав людини, засуджених і ув’язнених, 

поводження із ними. 

121.Особливості реалізації окремих положень Мінімальних стандартних 

Правил поводження з ув’язненими щодо загального права подачі скарг у 

міжнародних стандартах у галузі захисту прав людини, засуджених і 

ув’язнених, поводження із ними. 

122.Необхідність створення Бангкокських правил. Зміст Бангкокських 

правил. 

123.Основні процесуальні права дітей. Загальна характеристика Мінімальних 

стандартних правил ООН щодо відправлення правосуддя щодо неповнолітніх 

(Пекінські правила)   

124.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. 

125.Загальна характеристика Стандартних Мінімальних правил ООН 

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

правил).  

126.Особливості умов утримання у в'язниці, освіти і режиму поводження із 

ув'язненими, які відбувають довічне ув'язнення і тривалі строки позбавлення 

волі. 

127.Особливості правового статусу осіб, що знаходяться у попередньому 

ув’язненні. 

128.Загальні принципи підбору персоналу. Професійна підготовка персоналу. 

Найважливіші принципи, що стосуються персоналу органів та установ 
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виконання покарань. 

129.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. Міжнародно-

правова регламентація фізичної безпеки ув'язнених, персоналу і відвідувачів. 

130.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 гуртожитку у в’язницях.  

131.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. 

132.Обов'язки і функції медичних працівників. Найважливіші принципи, що 

регламентують діяльність медичних працівників в місцях примусового 

позбавлення волі. 

133.Рада Європи – європейський механізм захисту прав людини та основних 

свобод. Види правозахисної діяльності Ради Європи: 

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

ув’язнених та поводження із ними Ради Європи. 

135.Загальна характеристика Європейської конвенції з прав людини. 

136.Загальна характеристика Європейської конвенції про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 

чи покаранню. 

137.Діяльність Ради Європи щодо заборони катувань чи нелюдського або 

такого, що принижує гідність, поводження чи покарання.  

138.Історія розробки та прийняття Європейських пенітенціарних правил. 

139.Філософія Європейських пенітенціарних правил. 

140.Призначення Європейських пенітенціарних правил.  

141.Мета Європейських пенітенціарних правил.  

142.Структура Європейських пенітенціарних правил.  

143.Основні принципи Європейських пенітенціарних правил.  

144.Європейські пенітенціарні правила відносно умов утримання ув’язнених 

та інших осіб, примусово позбавлених волі. 

145.Європейські пенітенціарні правила відносно умов утримання 

засуджених. 

146.Європейські пенітенціарні правила відносно поводження із ув’язненими 

та іншими особами, примусово позбавленими волі. 

147.Європейські пенітенціарні правила відносно поводження із засудженими. 

148.Вимоги Європейських пенітенціарних правил відносно підбору 

персоналу установ виконання покарань. 

149.Вимоги Європейських пенітенціарних правил відносно навчання 

персоналу установ виконання покарань. 
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Політика академічної доброчесності 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- 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 курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  

 


