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Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.
Мета вивчення: ретельно дослідити різні аспекти механізму найефективнішого використання досягнень науки у напрямку протидії злочинності в сучасних умовах.
Завдання: опанувати знаннями щодо виконання та відбування кримінальних покарань, передбачених діючим кримінальним законодавством
України.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: знати:
- виходячи з цілей і завдань курсу, в процесі його вивчення студентам необхідно засвоїти поняття кримінально-виконавчого права, його зміст, основні категорії кримінально-виконавчої політики, її особливості на різних
етапах розвитку нашої держави і в сучасний період, тенденції її розвитку в
найближчій перспективі тощо; вміти: - правильно вживати майбутніми
фахівцями норми кримінально-виконавчого права, захищати права і законні інтереси громадян у сфері реалізації кримінальної відповідальності; правильно використовувати кримінально-виконавче законодавство при вирішенні практичних питань із виконання покарань:ь1. не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства; 2. у виді арешту; 3. у виді позбавлення
волі; 4. відносно військовослужбовців; застосовувати правові основи звільнення засуджених від відбування покарання.
Опис дисципліни. Кримінально-виконавче право є складовою кримінально-правового комплексу, до якого входять також кримінальне і кримінально-процесуальне право. Їх норми з різних позицій регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі при застосуванні кримінального покарання. Якщо призначення покарання здійснюється відповідно до норм
кримінального і кримінально-процесуального законодавства, то виконання
і відбування покарання - відповідно до норм кримінально-виконавчого законодавства, передусім норм нового Кримінально-виконавчого кодексу
України (КВК), який набирає чинності з 1 січня 2004 р. Звільнення від відбування покарання регламентується нормами трьох галузей права: кримінального, кримінально-процесуального і кримінально-виконавчого. Кри-

мінально-виконавче право тісно пов’язане також із конституційним, адміністративним (щодо управління органами і установами, які виконують покарання, і відповідальності за правопорушення), цивільним, сімейним і
трудовим правом, оскільки багато норм кримінально-виконавчого права є
результатом трансформації норм зазначених галузей права. Таке перетворення норм зумовлено виникненням у громадянина особливого правового
статусу - статусу засудженого. Отже, студентам під час опрацювання
певних розділів курсу необхідно звертатися до джерел із різних галузей
знання. Потрібно врахувати також, що значна частина норм кримінальновиконавчого права міститься у підзаконних актах: “Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарання” і різних відомчих актів Державної пенітенціарної служби України з питань виконання покарань та
Державної виконавчої служби України. Останніми роками до кримінальновиконавчого законодавства внесено і буде ще внесено ряд істотних змін і
доповнень, тому, вивчаючи дисципліну за підручниками і навчальними посібниками, виданими раніше, належить зважати на зазначені обставини.
Особливого значення у вивченні курсу кримінально-виконавчого права
набувають вивчення положень нового КВК України, лекції та консультації
викладачів. До тем, за якими передбачено проведення практичних занять,
додаються перелік питань для обговорення і список літератури.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.

