
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

з навчальної дисципліни ,,КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО” 

для студентів напряму підготовки 

6.030401 „ПРАВОЗНАВСТВО” 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________  

проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 
 



Змістовий модуль І. Кримінально-виконавча політика та система 

органів і установ виконання покарань. 
 
Семінарське заняття 1. Кримінально-виконавча політика та 
кримінально-виконавче право України.  
1.Кримінально-виконавча політика України як складова частина політики 
держави. 
2.Поняття кримінально-виконавчого права: предмет і методи правового 
регулювання та принципи. 
3.Норми кримінально-виконавчого права, їх види і структура. 
4.Кримінально-виконавчі правовідносини: поняття та склад.  
 
Семінарське заняття 2. Кримінально-виконавче законодавство України  
1.Поняття кримінально-виконавчого законодавства, його цілі, задачі, 
структура і зміст. 
2.Закон як основна форма кримінально-виконавчого законодавства. 
3.Кримінально-виконавчий кодекс, його загальна характеристика. 
  
Семінарське заняття 3. Система органів і установ виконання покарань  
1.Поняття, соціальне призначення, принципи діяльності та задачі органів і 
установ виконання покарань. 
2. Види органів і установ виконання покарань. 
3.Взаємодія органів і установ виконання покарань з судом, прокуратурою, 
СБУ і МВС України.  
 
Семінарське заняття4.Правовий статус засуджених  
1.Економічні, політичні і соціальні фактори, які визначають правове 
положення засуджених в Україні. 
2.Загальний, спеціальний і індивідуальний статуси осіб, які відбувають 
покарання. 
3.Правові наслідки відбування покарань.  
 
Семінарське заняття 5. Міжнародні стандарти виконання покарань в 
Україні  
1.Поняття і класифікація міжнародно-правових актів і стандартів. 
2.Загальні і спеціалізовані акти. 
3.Соціально-правова характеристика Мінімальних стандартних правил 
поводження з ув’язненими.  

 
Змістовий модуль ІІ. Порядок виконання кримінальних покарань 

 
Семінарське заняття 6. Порядок виконання покарань кримінально-
виконавчою інспекцією. 
1.Обов’язки засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю. 
2. Основні права і обов’язки засуджених.    
3.Залучення засуджених до праці і умови їх праці. 
 



Семінарське заняття 7.  Порядок виконання покарань державною 
виконавчою службою  
1.Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді штрафу. 
2.Права державного виконавця. 
3.Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді конфіскації 
майна. 
  
Семінарське заняття 8. Виконання покарань стосовно 
військовослужбовців  
1. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді позбавлення 
військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. 
2. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді службового 
обмеження для військовослужбовців. 
3. Правове регулювання і порядок виконання покарання у виді тримання 
військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні.  
 
Семінарське заняття 9. Порядок виконання попереднього ув’язнення під 
варту 
1.Соціально-правове призначення попереднього ув’язнення під варту, його 
цілі і задачі. 
2.Слідчі ізолятори – основні місця тримання під вартою, їх задачі, структура і 
правові основи діяльності.  
3.Правовий статус осіб, які утримуються під вартою. 
 
Семінарське заняття 10. Виконання покарання у виді громадських робіт. 
Виконання покарання у виді виправних робіт 
1. Умови відбування покарання у виді громадських робіт. 
2.Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. 
3.Порядок виконання покарання у виді виправних робіт. 
4.Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних 
робіт.  
 
Семінарське заняття 11. Виконання покарання у виді обмеження волі  
1.Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі. 
2.Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі. 
3.Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, що відбувають 
покарання у виді обмеження волі. 
  
 
Семінарське заняття 12. Основні засоби виправлення і ресоціалізації 
засуджених до позбавлення волі 
1.Поняття і нормативне закріплення виправлення і ре соціалізації 
засуджених. 
2.Режим в системі основних засобів виправлення і ре соціалізації 
засуджених, його поняття та основні функції. 
3.Праця як основний засіб виправлення і ре соціалізації засуджених. 
4.Задачі, форми і методи виховної роботи з засудженими.  
 
  



Семінарське заняття 13.Особливості відбування покарання у виді 
позбавлення та довічного позбавлення волі 
1.Виконання покарання у виправних колоніях і його правове регулювання.  
2.Умови відбування позбавлення волі у виправних колоніях. 
3.Особливості виконання покарань неповнолітніми. 
4.Особливості відбування покарання засудженими жінками. 
5.Загальна характеристика покарання у виді довічного позбавлення волі. 
6. Загальна характеристика покарання у виді арешту. 
   
Семінарське заняття 15. Підстави і порядок звільнення від відбування 
покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, 
контроль та нагляд за ними 
1.Правові підстави і види звільнення засуджених від відбування покарання. 
2. Соціально-правова та психологічна підготовка осіб, звільнених від 
відбування покарання. 
3. Правова природа та підстави встановлення адміністративного нагляду в 
місцях позбавлення волі. 
   
 

 


