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АНОТАЦІЯ ДО СПЕЦКУРСУ
В умовах соціально-економічних перетворень, побудови правової,
демократичної держави перед кримінально-виконавчим правом постала нова
мета: перетворення системи виконання покарань відповідно до реалій, що
склалися; підвищення її відкритості; посилення охорони прав, свобод та
законних інтересів засуджених; залучення до участі у їх виправленні органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, інших організацій,
громадських об’єднань, а також окремих громадян. Особливого значення ці
напрямки розвитку кримінально-виконавчого закону набули у зв’язку з
інтеграцією України в міжнародне співтовариство, з вступом нашої держави
до Ради Європи. Саме на вивчення питань міжнародного співробітництва у
галузі виконання покарань і орієнтований цей спецкурс.
Мета

викладання дисципліни

–

поглиблення, розширення

та

систематизація раніше здобутих знань з Кримінально-виконавчого права
України, вироблення розуміння особливостей міжнародного співробітництва
в галузі виконання покарань.
Завдання вивчення дисципліни:
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
Зміст кримінально-виконавчих норм, закріплених як у національному,
так

і

у

міжнародному

законодавстві,

які

врегульовують

та

конкретизують суть міжнародного співробітництва в галузі виконання
покарань;
Закономірності

застосування

кримінально-виконавчих

норм,

закріплених як у національному, так і у міжнародному законодавстві,
які

врегульовують

та

конкретизують

співробітництва в галузі виконання покарань;

суть

міжнародного

Правові приписи вітчизняних та міжнародних інституцій щодо
порядку, умов, напрямків та меж міжнародного співробітництва в
галузі виконання покарань.
вміти:
Застосовувати набуті теоретичні знання з Кримінально-виконавчого
права України до визначення порядку, умов, напрямків та меж
міжнародного співробітництва в галузі виконання покарань;
Аналізувати

джерела

співробітництва

в

реалізації

галузі

приписів

виконання

щодо

покарань

на

міжнародного
предмет

їх

співвідношення між собою та взаємозв’язку з суміжними нормами
вітчизняного та міжнародного права.

Самостійна робота студентів
№
з/п

1
2

Назва теми

Кількість
годин
Денна Заочна
форма форма
Суб’єкти міжнародного співробітництва у галузі виконання
30
30
покарань
Інші міжнародно-правові акти у галузі виконання покарань та
24
30
поводження з ув’язненими
Разом
54
60

Тема 1. Суб’єкти міжнародного співробітництва у галузі виконання
покарань.
Суб’єкти міжнародного співробітництва у галузі виконання покарань:
поняття та ознаки.
Класифікація основних суб’єктів міжнародного співробітництва у
галузі виконання покарань.
Характеристика правового статусу та функцій основних органів, які
здійснюють

координацію

діяльності

з

проблем

міжнародного

співробітництва держав з пенітенціарних проблем ООН та Ради Європи.
Комітет ООН з попередження злочинності і боротьби з нею та його функції.
Комітет ООН з попередження злочинності і кримінального правосуддя та
його функції. Комітет з проблем боротьби зі злочинністю Ради Європи та
його функції.
Тема 2. Інші міжнародно-правові акти у галузі виконання покарань та
поводження з ув’язненими.
Інші міжнародно-правові акти у галузі виконання покарань та
поводження з ув’язненими: їх суть та класифікація.
Міжнародно-правові акти у галузі виконання покарань регіонального
характеру. Їх види та характеристика.

Багатосторонні та двохсторонні договори України та їх місце у системі
міжнародно-правових актів у галузі виконання покарань.
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