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Напрями наукових досліджень: проблеми
становлення та функціонування пенітенціарної
системи України; особливості філософсько-правового підходу до злочину й покарання; компаративістські дослідження в галузі функціонування пенітенціарних систем світу; розвиток
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досліджень в Україні : відкрита лекція. – Луцьк :
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Сер.
наук.-метод. видань «Відкриті лекції». – Вип. 1. –
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України. – 2009. – № 7. – С. 135–140.

Наукове керівництво дисертаційними роботами:
Андрущак О. М. Становлення та розвиток виправно-трудового права та законодавства України у другій половині ХХ століття» (2012).
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Оксенчук І. В. Нормативно-правове забезпечення виконання покарань в Україні: кінець ХХ –
початок ХХІ століття (історико-правове дослідження) (2015).
АНОТАЦІЯ

Основні наукові роботи:
1. Удосконалення виправно-трудового законодавства в умовах незалежної України // Наук.
вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. : Юридична / голов. ред. О. К. Марін. – 2011. – Вип. 3. −
С. 179–188.
2. Злочин і покарання у вітчизняній науці
кримінального і виправно-трудового права другої половини ХХ століття (теоретико-правове
дослідження) // Вісн. Хмельн. ун-ту права. –
2011. – № 2. – С. 291–297.
3. Правові засади функціонування виправнотрудового права Української РСР у 1945–1991 роках // Підприємництво, господарство і право. –
2011. – № 7. – С. 38–41.
4. Виправно-трудовий аспект у каральній політиці радянської України (УРСР) на початковому етапі її становлення // Правове життя:
сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез
наук. доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25–26 берез. 2011 р.). – Луцьк : [б. в.],
2011. – С. 4–6.
5. Сучасна наукова періодизація становлення
і розвитку виправно-трудового права України //
Закарпатські правові читання : матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. молодих вчених та студ. –
Ужгород : [б. в.], 2011. – С. 5–7.

Досліджено процеси еволюції та механізми
функціонування пенітенціарної системи України.
На різних етапах становлення української
державності відносини органів державної влади,
суспільства та місцевої громади до злочину й
покарання мали свою специфіку та були
зумовлені відносинами по лінії людина – церква
– держава. Підтверджено, що українська правова
традиція щодо кримінального злочину та
покарання розвивалась та функціонувала переважно під впливом західного світу й у своїй
основі мала гуманний стосунок до особи злочинця та його покарання.

Гламазда Петро Володимирович − кандидат
юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Напрями наукових досліджень: аналіз становлення та розвитку пенітенціарної системи
Української Держави за гетьманування Павла
Скоропадського (квітень–грудень 1918 року);
з’ясування закономірностей та особливостей становлення законодавчої та нормативно-правової
бази в означений період.
Основні наукові роботи:
1. Кримінально-виконавча політика Російської
імперії по відношенню до неповнолітніх злочинців (сер. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) // Наук. вісн.
Херсон. держ. ун-ту. Сер. : Юрид. науки. – 2014. –
№ 2. – С. 11–17.
2. Характеристика системи покарань Української Держави в період перебування при владі
Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 року) // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Сер. :
Юрид. науки. – 2015. – № 1. – С. 7–11.
3. Характерні особливості інституту покарань
Волинського староства у складі Великого князівства Литовського (XIV–XVI ст.) // Актуальні
питання реформування правової системи України : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф.
(Луцьк, 26–27 черв. 2015 р.) / уклад. Л. Д. Джурак. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 14–16.

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК

Монографія
«Історико-правові
засади
кримінально-виконавчої політики України» і
докторська
дисертація
М. М. Яцишина;
Кримінально-виконавчий кодекс України : наук.практ. коментар / за заг. ред. В. В. Коваленка,
А. Х. Степанюка. – К. : Атіка, 2012; Пенитенциарная система и пенитенциарное право
Украины // Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р. А. Ромашова. – Самара : Самар.
юрид. ин-т ФСИН России, 2013; кандидатські
дисертації О. М. Андрущак, П. В. Гламазди,
І. В. Оксенчука; затвердження тем та підготовка
кандидатських дисертацій аспірантами І. О. Левчук, К. М. Леміщак, К. М. Прокопчук, О. М. Кирило, Т. В. Пащук; підготовка докторських дисертацій Ю. П. Крисюк, С. С. Савич; публікація
статей у фахових виданнях і матеріалах конференцій різних рівнів.
ПРЕДСТАВНИКИ

Андрущак Олена Михайлівна – кандидат
юридичних наук, головний спеціаліст, юрист
управління охорони здоров’я Луцької міської ради.
Напрям наукових досліджень: аналіз виправно-трудового права та законодавства УРСР
та України у ІІ пол. ХХ ст.
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4. Стан тюремного відомства на момент приходу до влади Павла Скоропадського // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27 листоп.
2015 р.). – К. : [б. в.], 2015.

журн. / упоряд. О. Крикунов. – 2015. – № 2 (6). – С.
181–184.
3. Поліцейське право як передтеча науки і
галузі адміністративного права // Правове життя:
сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез
наук. доп. XI Міжнародної наук. практ. конф.
молодих учених (Луцьк, 27–28 берез. 2015 р.). –
Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 114–115.

Оксенчук Ігор Володимирович – кандидат
юридичних наук, начальник головного управління
юстиції Волинської області (2010–2013).
Напрями наукових досліджень: аналіз історико-правових засад нормативно-правового закріплення функціонування системи виконання
покарань в умовах сучасної України, формування
підходів до його удосконалення.
Основні наукові роботи:
1. Правові основи автономії України у XVII–
XVIII століттях: історико-правове дослідження //
Право України. – 2011. – № 10. – С. 278–284
(у співавт.).
2. Сучасне визначення наукових підходів до
формування пенітенціарної політики України //
Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №
2. – С. 112–114.
3. Нормотворчі ініціативи державної пенітенціарної служби України по вдосконаленню пенітенціарної системи (історико-правове дослідження)
// Влада. Людина. Закон. – 2012. – № 4 (111). – С. 60–
66.
4. Пенітенціарна політика як складова частина
соціальної і правової політики: проблеми сучасної
стратегії // Право та суспільні відносини: умови та
способи гармонізації : матер. Міжнар. наук.-практ.
конф. (м. Харків, 22–23 черв. 2012 р.). У 2-х т. Т. 2.
– Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2012. –
С. 55–57.
5. До питання про соціальну адаптацію звільнених від відбування покарання // Формування
пенітенціарної системи України: проблеми сьогодення : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (м. Одеса,
25 трав. 2012 р.). – Одеса : [б. в.], 2012. – С. 81–85.

Леміщак Катерина Михайлівна – аспірант
кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки.
Напрям наукових досліджень: теоретикоправові засади правового регулювання у сфері
ресоціалізації осіб в Україні та ЄС (порівняльноправовий аналіз).
Основні наукові роботи:
1. Правосвідомість та ресоціалізація: взаємозв’язок категорій // Історико-правовий часопис :
журнал / упоряд. О. Крикунов. – 2014. – № 1 (3). – С.
145–149.
2. До питання класифікації законодавства у
сфері ресоціалізації // Право і суспільство. – 2015. –
№ 5. – С. 157–162.
3. Законодавча регламентація праці засуджених
як засобу їхньої ресоціалізації // Правове життя:
сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез
наук. доп. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих
учених (м. Луцьк, 27–28 берез. 2015 р.). – Луцьк : [б.
в.], 2015. – С. 315–317.
4. Критерії класифікації законодавства про
ресоціалізацію // Пенітенціарна теорія та практика
України очима молодих науковців : матеріали
наук.-теорет. конф. (Київ, 17 квіт. 2015 р.). – К. : [б.
в.], 2015. – С. 24–26.
Прокопчук Катерина Миколаївна – аспірант
кафедри теорії та історії держави і права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Напрям наукових досліджень: історико-правові
засади становлення й розвитку українсько-польського
торговельно-економічного співробітництва.
Основні наукові праці:
1. Роль Європейського Союзу в поглибленні
українсько-польських відносин // Problemy europezacji – teoria і praktika / red. nauk. : E. Jasiuk, G. P.
Maj. – Radom, 2014. – P. 325–351 (у співавт.).
2. Характеристика правових засад українськопольського співробітництва у формуванні міграційної політики двох держав // Молода наука
Волині: пріоритети та перспективи дослідження :
матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та
аспір. (Луцьк, 12–14 трав. 2015 р.). − Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С.
101–105.

Левчук Ігор Олегович – аспірант кафедри
теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.
Напрями наукових досліджень: правові аспекти організації та діяльності в’язниць у Волинській губернії (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.).
Основні наукові роботи:
1. Арештанська праця в’язнів у царських
тюрмах Російської імперії (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.) // Кримінально-виконавча політика України
та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція :
зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27
листоп. 2015 р.). – К. : Ін-т крим.-викон. служби,
2015. – С. 175–177.
2. Пенітенціарна система Російської імперії у
дореформенний період (на прикладі українських
губерній) // Історико-правовий часопис : наук.

Кирило Ольга Олександрівна – аспірант
кафедри теорії та історії держави і права Схід-
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аспір., докторантів та молодих вчених на базі юрид.
ф-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Режим доступу :
http://law.univ.kiev.ua/images/stories/
NTSA/konf-knu2012/konf-knu-2013/prohrama2013.pdf
5. Історія виникнення Луцької міської тюрми
Волинського воєводства // Сутність та значення
впливу законодавства на розвиток суспільних
відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.
Одеса, 10–11 трав. 2013 р.). У 3-х ч. Ч. 1. – Одеса :
Причорномор. фундація права, 2013. – С. 22–24.
Крисюк Юрій Петрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії
держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Напрям наукових досліджень: злочин і покарання як атрибути культурно-цивілізаційного
процесу.
Основні наукові роботи:
1. Соціальний та правовий порядок як необхідна
умова стабільності суспільства : монографія. – Луцьк :
ПрАТ «Волин. обл. друк.», 2012. – 176 с.
2. Злочин і покарання як філософсько-правова
проблема // Історико-правовий часопис : наук.
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