Кримінально-виконавче право
Мета
навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право» є підготовка
фахівців, здатних кваліфіковано вирішувати практичні завдання, перш за все, пов’язані із
сферою виконання та відбування кримінальних покарань: навчальна – передбачає
засвоєння студентами знань, необхідних для послідуючого якісного здійснення
професійних обов’язків; розвиваюча – передбачає розвиток у студентів пізнавального
інтересу, уміння спостерігати, аналізувати, робити висновки та застосовувати отримані
знання у практичній діяльності; виховна – передбачає прищеплення студентам моральних
якостей громадянина і юриста, стійких життєвих принципів та уміння вирішувати
виникаючі проблеми виключно на підставі закону.
Завдання навчальної дисципліни: передача і засвоєння студентами знань з теорії
кримінально-виконавчого права, основних напрямів і змісту діяльності органів та установ
виконання покарань, норм кримінально-виконавчого та іншого, пов’язаного з ним
законодавства.
В результаті засвоєння навчальної дисципліни студенти повинні:
знати:
 предмет кримінально-виконавчого права і законодавства;
 систему органів і установ виконання покарань;
 основні принципи КВП і КВЗ;
 основи правового статусу засуджених;
 міжнародні стандарти поводження із засудженими і ув’язненими;
 основні поняття, інститути (підінститути) кримінально-виконавчого права;
 зміст основних проблем у сфері виконання покарань;
 вимоги, що ставляться перед юристами правоохоронних, інших державних органів,
в т.ч. органів і установ виконання покарань, причини неправомірної поведінки
окремих осіб (засуджених і персоналу ОУВП) тощо.
вміти:
 пояснити причини виникнення, становлення і зміни сучасної кримінальновиконавчої
(пенітенціарної) системи
України, кримінально-виконавчого
законодавства, їх основних проблем;
 формувати власну точку зору щодо проблематики виконання та відбування
покарань;
 здійснювати власні наукові дослідження у цій сфері;
 використовувати набуті знання і навички для подальшого підвищення якості
правозастосовної діяльності у сфері виконання покарань;
 систематичному дослідженні розвитку, послідовності явищ (речей) у цій сфері;
 проводити власні наукові пошуки.
Зміст дисципліни
Тема 1. Кримінально-виконавча політика. Кримінально-виконавче право
Тема 2. Кримінально-виконавче законодавство України.
Тема 3. Органи й установи виконання покарань.
Тема 4. Кримінально-виконавчі правовідносини
Тема 5. Основи правового статусу засуджених.

Тема 6. Кримінально-правова характеристика покарань .
Тема 7. Виконання покарань у зарубіжних країнах.
Тема 8. Порядок і умови виконання покарання не пов’язаних с позбавленням волі
Тема 9. Порядок та умови виконання покарань, пов’язаних з позбавленням волі.
Тема10. Порядок і умови виконання покарання у виді громадських робіт .Порядок і умови
виконання покарання у виді виправних робіт.
Тема 11. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді арешту.
Тема 12. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.
Тема 13. Відбування кримінальних покарань неповнолітніми.
Тема 14. Звільнення засуджених від відбування покарання та здійснення
постпенітенціарного впливу на них.
Тема 15. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими.
Викладацький склад
Курило Микола Петрович http://ur.sau.sumy.ua/2014/353/kurilo-mikola-petrovich.html
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