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НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

спрямовані на дослідження процесів 

еволюції та механізми функціонування 

пенітенціарної системи України. На різних 

етапах становлення української державності 

відносини органів державної влади, 

суспільства та місцевої громади до злочину і 

покарання мали свою специфіку та були 

обумовлені відносинами по лінії людина – 

церква – держава. Підтверджено, що 

українська правова традиція у відношенні до 

кримінального злочину та покарання 

розвивалась та функціонувала переважно під 

впливом західного світу і в своїй основі мала 

гуманне відношення до особи злочинця та 

його покарання. 
 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ: 

за період науково-педагогічної діяльності 

опубліковано понад 120 наукових праць, в 

тому числі 4 монографії,  4 навчальних 

посібника, робочі навчальні програми, понад 

80 статей, зокрема: 

 

 

 

 

1. Яцишин М. М. Історико-правові засади 

кримінально-виконавчої політики України: 

монографія / М. М. Яцишин. - Луцьк: Волин. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 448 с.  

2. Яцишин М. М., Левчук І.О. Місця 

позбавлення волі у Волинській губернії 

Російської імперії наприкінці ХVIII – 

початку ХХ ст. (історико-правове 

дослідження) : монографія / М. М. Яцишин, 

І.О. Левчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 

2018. – 152 с. – Бібліогр.: с. 124–150. – Doi 

10.29038/978-966-361-875-3.2018.160. 

3. Яцишин М.М., Крисюк Ю.П., 

Проблеми співвідношення кримінально-

правового впливу та покарання  / М.М. 

Яцишин, Ю.П. Крисюк // Історико-правовий 

часопис: науковий журнал / упоряд. О. 

Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, 2018. - №2(12) - C. 121-

126. 

4. Кримінальна субкультура: поняття, 

суспільна небезпека, форми та засоби впливу 

на правопорядок в установах виконання 

покарань: навчальний посібник / 
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В.В. Василевич, А. В. Савченко, З. В. 

Журавська, М. М. Яцишин, та ін.; за заг. ред. 

д.ю.н. професора О. Г. Колба, д.ю.н.; 

професора О. Литвинова. – К. : Інститут 

обдарованої дитини, 2015. – 146 с. 

5. Яцишин М.М. Діяльність Луцького 

Трибуналу (1578-1589) / М.М. Яцишин // 

Історико-правовий часопис: науковий 

журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 

2015. - №2 (6). – С. 21-24.  

6. Пенитенциарная  система и 

пенитенциарное право Украины // 

Энциклопедия пенитенциарного права / под 

общ. ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2013. – С.269-277 

7. Яцишин М.М. Основи конституційного 

права Великої Британії: Відкрита лекція / М. 

Яцишин. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. 

Лесі Українки, 2013. – Серія науково-

методичних видань “Відкриті лекції”. – 

Випуск 2. – 24 с. 

8. Яцишин М.М. Стан та перспективи ко8. 

мпаративістських досліджень в Україні: 

Відкрита лекція / М. Яцишин. – Луцьк: 

Волин. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 

Серія науково-методичних видань “Відкриті 

лекції”. – Випуск 1. – 20 с. 

9. Кримінально-виконавчий кодекс 

України : Науково-практичний коментар / за 

заг. ред. д. ю. н., проф. В. В. Коваленка, 

д. ю. н., проф. А. Х. Степанюка. – К. : Атіка, 

2012. – 492 с.  

10. Актуальні проблеми конституційного 

права України : підручник / За заг. ред. 

професора Олійника А. Ю. – К.: Видавничий 

дім “Скіф”, 2012. – 552 с.  

11. Віктимологічні засади боротьби зі 

злочинами, що вчиняються в установах 

виконання покарань України : Навчальний 

посібник для студентів юридичних 

навчальних закладів / Джужа О. М., 

Коваленко В. В., Колб О. Г. та ін.; За заг. 

Ред. О. М. Джужи та В. В. Коваленко. – 

Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – 172 с. / 40 

с. (Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України як 

навчальний посібник для студентів 

юридичних навчальних закладів (Гриф МОН 

України, лист від 09.12.2011 р. № 1/11-

11624). 

12. Кримінологічні та оперативно-

розшукові засади запобігання злочинам і 

правопорушенням, що вчиняються 

персоналом виправних колоній: 

[монографія] / В.В.Коваленко, О.М.Джужа, 

О.Г.Колб та ін.; за заг. ред. докт. юрид. наук, 

проф. В.В. Коваленка. – К.: Атіка-Н, 2011. – 

368 с. / 51 с. 

13. Яцишин М.М. Основні джерела 

регламентації порядку й умов виконання та 

відбування кримінальних покарань 

(теоретико-аналітичний огляд) // Право 

України. - 2009. - № 7. – С.135-140.  
 

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО 

ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ: 

Левчук І. О.  

«Місця позбавлення волі Волинської 

губернії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.): 

історико-правове дослідження»,  2017 р. - 

дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 

12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних та правових учень. 

Прокопчук К.М.  

«Історико-правові засади становлення й 

розвитку українсько-польського 

торговельно-економічного співробітництва»,  

2016 р. - дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних та 

правових учень. 

Оксенчук І. В.  

«Нормативно-правове забезпечення 

виконання покарань в Україні: кінець ХХ – 

початок ХХІ століття (історико-правове 

дослідження)», 2015р. - дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – 

теорія та історія держави і права; історія 

політичних та правових учень. 

Андрущак О.М.  

«Становлення та розвиток виправно-

трудового права та законодавства України  у 

другій  половині ХХ століття», 2012 р. - 

дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 
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12.00.01 – теорія та історія держави і права; 

історія політичних та правових учень. 

 Гламазда П.В.  

«Кримінально-виконавча діяльність 

Української держави у контексті 

внутрішньої політики гетьмана Павла 

Скоропадського (квітень-грудень 1918р.)», 

2012 р. - дисертація на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.01 – теорія та історія 

держави і права; історія політичних та 

правових учень. 
 

АНОТАЦІЯ 
Досліджуються процеси еволюції та 

механізми функціонування пенітенціарної 

системи України. На різних етапах 

становлення української державності 

відносини органів державної влади, 

суспільства та місцевої громади до злочину і 

покарання мали свою специфіку та були 

обумовлені відносинами по лінії людина – 

церква – держава. Підтверджено, що 

українська правова традиція у відношенні до 

кримінального злочину та покарання 

розвивалась та функціонувала переважно під 

впливом західного світу і в своїй основі мала 

гуманне відношення до особи злочинця та 

його покарання. 
 

ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

1. Яцишин М. М., Левчук І.О. Місця 

позбавлення волі у Волинській губернії 

Російської імперії наприкінці ХVIII – 

початку ХХ ст. (історико-правове 

дослідження) : монографія / М. М. Яцишин, 

І.О. Левчук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 

2018. – 152 с. – Бібліогр.: с. 124–150. – Doi 

10.29038/978-966-361-875-3.2018.160. 

2. Яцишин М. М. Історико-правові 

засади кримінально-виконавчої політики 

України: монографія / М. М. Яцишин. - 

Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2010. – 448 с.  

3. Яцишин М. М. Історико-правові 

засади кримінально-виконавчої політики 

України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / 

Яцишин Михайло Михайлович ; Волин. нац. 

ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 

588 арк. – Бібліогр.: арк. 532–588. – укр. 

4. Кримінально-виконавчий кодекс 

України : наук.-практ. коментар : за станом 

законодавства на 01.11.2011 р. / за заг. ред. 

В. В. Коваленка, А. Х. Степанюка. – Київ : 

Атіка, 2012. – 492 с.  

5. Пенитенциарная  система и 

пенитенциарное право Украины // 

Энциклопедия пенитенциарного права / под 

общ. ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2013. 

6. Віктимологічні засади боротьби зі 

злочинами, що вчиняються в установах 

виконання покарань України : навч. посіб. 

для студентів юрид. навч. закл. / М-во освіти 

і науки України, Київ. нац. ун-т внутрішніх 

справ, Ун-т сучасних знань ; за заг. ред. 

О. М. Джужи, В. В. Коваленко. – 

Хмельницький : ХмЦНП, 2012. – 172 с.  
 

ПРЕДСТАВНИКИ  

Андрущак Олена Михайлівна - 

кандидат юридичних наук, головний 

спеціаліст відділу державної реєстрації 

нормативно-правових актів Управління 

державної реєстрації нормативно-правових 

актів, правової роботи та правової освіти 

Головного територіального управління 

юстиції  у Волинській області. 

Напрями наукових досліджень:  аналіз 

виправно-трудового права та законодавства 

УРСР та України у ІІ половині ХХ століття. 

Основні наукові праці:  

1. Удосконалення виправно-трудового 

законодавства в умовах незалежної України 

[Текст] / О. М. Андрущак // Наук. вісн. 

Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Серія 

юридична / голов. ред. О. К. Марін. – Л., 

2011. – Вип. 3. – С. 179–188. 

2. Андрущак О. М. Злочин і покарання у 

вітчизняній науці кримінального і виправно-

трудового права другої половини ХХ 

століття (теоретико-правове дослідження) 

[Текст] / О. М. Андрущак // Вісн. Хмельн. 

ун-ту права. – 2011. – № 2. – С. 291–297. 

3. Андрущак О. М. Правові засади 

функціонування виправно-трудового права 

Української РСР у 1945–1991 роках / 

О. М. Андрущак // Підприємництво, госп-во 

і право. – 2011. – № 7. – С. 38–41. 

4. Виправно-трудовий аспект у 

каральній політиці радянської України 

(УСРР) на початковому етапі її становлення / 
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О. М. Андрущак // Правове життя: сучасний 

стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. 

доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

учених, (25–26 берез. 2011 р.). – Луцьк, 2011. 

– С. 4–6. 

5. Сучасна наукова періодизація 

становлення і розвитку виправно-трудового 

права України [Текст] / О. Андрущак // 

Закарпатські правові читання : матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. та 

студ. – Ужгород, 2011. – С. 5–7. 
 

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 у зазначений період. 

Основні наукові праці:  

1. Характеристика системи покарань 

Української Держави в період перебування 

при владі Павла Скоропадського (квітень-

грудень 1918 року)  / П. В. Гламазда // 

Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія «Юридичні науки». – 

Херсон. – 2015. - № 1 – С. 7-11 

2. The general characteristics of the 

Institute of punishment in Galicia-Volyn state / 

P.V. Glamazda // Історико-правовий часопис: 

науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – 

Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2016. - №1(7). – С. 58-63 

3. General characteristics of the judicial 

system of Ukraine – Cossack Hetmanate in 

1722-1760 / P.V. Glamazda // Історико-

правовий часопис: науковий журнал / 

упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. 

4. The concept and significance of subject 

of proof in criminal proceeding concerning the 

unlawful interference with the organization or 

holding of assemblies, rallies, marches and 

demonstrations / P.V. Glamazda, B. O. 

Lavreniuk // Історико-правовий часопис: 

науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – 

Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2017 № 2 (10) – С. 144-1483. 

5. Development of the jury in the territory 

of Ukraine as a part of the Russian Empire / 

P.V. Glamazda  // Історико-правовий часопис: 

науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – 

Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2018 № 1 (11) . 
 

Оксенчук Ігор Володимирович - 

кандидат юридичних наук, адвокат, екс-

начальник головного управління юстиції 

Волинської області (2010-2013 рр.). 

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 праці:  

1. Правові основи автономії України у 

XVII – XVIII століттях: історико-правове 

дослідження / М.М.Яцишин, І. В. Оксенчук // 

Право України. – 2011. – № 10. – С. 278–284. 

2. Сучасне визначення наукових 

підходів до формування пенітенціарної 

політики України / І. В. Оксенчук // 

Підприємництво, господарство і право. – 

2012. – № 2. – С. 112–114. 

3. Нормотворчі ініціативи державної 

пенітенціарної служби України по 

вдосконаленню пенітенціарної системи 

(історико-правове дослідження) / 

І. В. Оксенчук // Влада. Людина. Закон. – 

2012. – №4 (111). – С. 60–66. 

4. Пенітенціарна політика як складова 

частина соціальної і правової політики: 

проблеми сучасної стратегії / І. В. Оксенчук 

// Право та суспільні відносини: умови та 

способи гармонізації : Матер. Міжнар. наук.-

практ. конф. (м. Харків, 22-23 черв. 2012 р.). 

– У 2-х т. – Х. : ГО “Асоціація аспірантів-

юристів”, 2012. – Т. 2. – С. 55-57. 

5. До питання про соціальну адаптацію 

звільнених від відбування покарання / 

І. В. Оксенчук // Формування пенітенціарної 

системи України: проблеми сьогодення : Зб. 

матер. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 

25 трав. 2012 р.). – Одеса, 2012. – С. 81-85. 
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Левчук Ігор Олегович - кандидат 

юридичних наук, приватний нотаріус 

Київського міського нотаріального округу .  

Напрями наукових досліджень:  правові 

аспекти організації та діяльності в’язниць у 

Волинській губернії (кін.ХVІІІ - поч.ХХ ст.). 

Основні наукові праці:  

1. Problems of spiritual and religious re-

education of prisoners in the prisons of the 

Russian Empire in the nineteenth century / 

Levchuk I. // Історико-правовий часопис: 

науковий журнал / упоряд. О. Крикунов. – 

Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – №1(7). – 2016. – С.256-258. 

2. Пенитенциарная политика 

Российской империи в первой половине ХIХ 

века / Левчук И. О. // Вестник Брестского 

университета : научно-теоретический 

часопис. Серия 2. История. Экономика. 

Право. – Брест : Издательство Брестского 

государственного университета имени А. С. 

Пушкина, 2016. – №2. - С.128-132. 

3. Позбавлення волі як вид 

кримінального покарання у Російській 

імперії в дореформений період (початок 

ХVІІІ ст. – 70-ті роки ХІХ ст.) / Левчук І.О. // 

Підприємництво, господарство і право. - №9. 

– 2016. – С. 121-124. 

4. Система в’язниць Волинської губернії 

/ Левчук І.О. // Науковий Вісник 

Ужгородського національного університету. 

Серія «Право». Випуск 43. Том 1. – Ужгород. 

нац. у-т. – Ужгород, 2017. – С. 20-23 
 

Прокопчук Катерина Миколаївна - 

кандидат юридичних наук, головний 

спеціаліст відділу аналітично-статистичної 

роботи, зв’язків з громадськістю та ЗМІ 

Господарського суду Волинської області.  

Напрями наукових досліджень:  
історико-правові засади становлення й 

розвитку українсько-польського торгівельно-

економічного співробітництва. 

Основні наукові праці:  

1. Роль Європейського Союзу у 

поглибленні українсько-польських відносин 

/ К.М.Прокопчук, А.М.Гороть // Problemy 

europezacji – teoria і praktika / redakcja 

naukowa: Ewa Jasiuk, Gerard Pawel Maj – 

Radom, 2014. - P. 325-351. 

2. Характеристика правових засад 

українсько-польського співробітництва у 

формуванні міграційної політики двох 

держав // Збірник наукових статей за 

матеріалами ІХ Міжнародної науково-

практичної конференції студентів і 

аспірантів “Молода наука Волині: 

пріоритети та перспективи дослідження” (12-

14 травня 2015 року, Луцьк.): 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки – С. 101-

105. 
 

Кирило Ольга Олександрівна - 

кандидат юридичних наук. 

Напрями наукових досліджень:  
становлення та розвиток пенітенціарної 

системи України у пер. пол. XX століття 

(історико-правове дослідження). 

Основні наукові праці:  

1. Пенітенціарна система України 

(історико-правовий аспект) // Право як 

основа сучасного суспільства : зб. тез 

наукових доповідей V Міжнародної  

науково-практичної  конференції  ( м. 

Москва, 13 лютого 2012 р.). – С. 138-141. 

2. Джерела кримінально виконавчого 

права України ( теоретико-методологічний 

аспект)” // Молода наука Волині: пріоритети 

та перспективи досліджень : зб. тез наукових 

доповідей  VІ Міжнародної науково-

практичної конференції   студентів і 

аспірантів (м. Луцьк  14-15 травня 2012 р.). – 

С. 126-127. 

3. Покарання за кримінальним 

судочинством Польщі у міжвоєнний 

період(1918-1939 рр.) // Підприємництво, 

господарство і право. -  №1. -  2012. – С. 115-

117. 

4. Розвиток виправно-трудової системи 

в Україні у 20-ті роки ХХ століття // Форум 

права. -  № 1. -  2012.  – С. 442-445. 
 

Пащук Тарас Валерійович - директор 

Луцького коледжу Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна», 

старший викладач кафедри права, адвокат. 

Напрями наукових досліджень: 
історичні та правові засади системи 

виконання покарань в Україні (за 
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матеріалами Волинської, Рівненської та 

Львівської областей).   

Основні наукові праці:  

1. Розбудова правоохоронних структур 

волинського воєводства у міжвоєнний період 

(1921- 1929 рр.) //  Підприємництво, 

господарство і право. – 2012. – №6. – С. 122  

– 125. 

2. Визначення поняття ,,злочину ” та 

,,покарання” в джерелах права Київської Русі 

// Правове життя: сучасний стан та 

перспективи розвитку: зб. тез. наук. доп. VIIІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. молодих 

учених(23-24 берез. 2012 р.). уклад. Л.І. 

Кекіс, С.О. Малишко, І.Ф. Марчук, К.М. 

Леміщак,  А.М. Сур'як. – Луцьк : ПП Іванюк 

В.П., ПП Петринка А.Ю., 2011. –  С. 46 – 49 . 

3. Розвиток системи покарання в 

Україні: історичний метод пізнання  / М.М 

Яцишин, Т.В. Пащук // Юридичний часопис 

Національної академії внутрішніх справ. – 

2012. - №1.(3). – С. 153 -160. 

4. Історико – правові засади діяльності 

установ виконання покарань ІІ Речі 

Посполитої // Актуальні питання 

державотворення в Україні. Міжнар. наук.-

практ. конф. студентів, магістрів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених на базі 

юридичного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http:// 

law.univ.kiev.ua/images/stories/NTSA/konf-

knu-2012/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, 

Україна, 10 -11 травня 2013 р.). – у 3-х 

частинах. – Одеса: «Причорноморська 

фундація права», 2013. - Ч.1. -  С.22 – 24. 
 

Крисюк Юрій Петрович - кандидат 

юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та історії держави і права 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Напрями наукових досліджень: злочин і 

покарання як атрибути культурно-

цивілізаційного процесу. 
 

Основні наукові праці:  

1. Злочин і покарання як філософсько-

правова проблема / Ю. Крисюк // Історико-

правовий часопис: науковий журнал / 

упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – № 1 (5). – 

С. 22–26. 

2. Покарання як складова системи 

соціального контролю над злочинністю / 

Ю. Крисюк // Історико-правовий часопис: 

науковий журнал / О. Крикунов. – Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2016. – № 2 (8). – С. 39–42. 

3. Злочин і покарання в релігійній 

доктрині християнства / Ю. Крисюк // 

Історико-правовий часопис: науковий 

журнал / упоряд. О. Крикунов. – Луцьк: 

Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 

2017. – № 1 (9). – С. 36–40.  

4. Дихотомія букви і духу закону / Ю. 

Крисюк, А. Лобач // Історико-правовий 

часопис: науковий журнал / упоряд. О. 

Крикунов. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, 2017. – № 2 (10). – С. 29–

34. 

Савич Сергій Святославович - 

кандидат юридичних наук, директор 

Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», адвокат.  

Напрями наукових досліджень: 
становлення та розвиток авторсько-правових 

відносин на території України (історико-

правове дослідження). 

Основні наукові праці:  

1. Право контролю суб’єкта 

авторського права за доступом до твору у 

цифровому середовищі (access right) // 

Актуальні питання реформування правової 

системи України : зб. наук. ст. (13-14 червня 

2014 р.) / укл. Л. М. Джурак, Луцьк: Вежа-

Друк, 2014. – С. 141-143. 

2. Вичерпання виключного права на 

торговельну марку. Окремі питання 

застосування в Україні // Юридична газета. – 

№ 5. –2013. – С. 25-26. 
3. Поняття торговельних марок 

(знаків) з доброю репутацією та їх правова 
охорона (досвід Республіки Польща) // 
Часопис Київського університету права. – 
2012. – № 3. – С. 259–261. 


