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1. Теми семінарських занять 
 

 
ТЕМА 3. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ. ПРАВОВЕ 

СТАНОВИЩЕ ЗАСУДЖЕНИХ 
Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 
1.  Завдання та види органів і установ виконання покарань. 

2. Повноваження і завдання Державної кримінально-виконавчої служби 

України. 

3. Взаємодія органів і установ виконання покарань з органами слідства та 

судами. 

4. Поняття правового становища осіб, які відбувають кримінальне покарання. 

5. Права, законні інтереси та обов’язки засуджених. 

6.  Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність засуджених. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«виправна колонія», «виховна колонія», «виправний центр», «арештний дім», 

«установа виконання покарань». 

 
Рекомендована література до Теми 3:  

1. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів 

виконавчої влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України №343 

від 18.05.2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249066305 

2. Про ліквідацію територіальних органів управління Державної 

пенітенціарної служби та утворення територіальних органів Міністерства 

юстиції: постанова Кабінету Міністрів України №348 від 18.05.2016. — 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737 

3. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., 

Хашев В.Г. Кримінально-виконавче-право:Навчальний посібник / Вид. 2-ге, зм. 

і доп. / За ред. Т.А. Денисової. – К.: Істина, 2010. – 479 с. 

4. Кримінально-виконавче право: словник: Навчальний посібник / 

Упорядники: Р.В. Алієв, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, В.Г. Хашев / За заг. ред. 

Т.А. Денисової – Запоріжжя: «Интер-М», 2014. – 293 с. 

5. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива 

частини: підручник / О.М. Литвинов, А.Х. Степанюк, І.С. Яковець, 

К.А. Автухов, А.П. Гель, С.В. Лосич, Є.С. Назимко; за заг. ред. д.ю.н., проф.. 

О.М. Литвинова та д.ю.н., проф. А.Х.Степанюка. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 

632 с. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249086737
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи слухачів на семінарських 

заняттях 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства в сфері 
кримінально-виконавчого права, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння в сфері кримінально-виконавчих 
правовідносин; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 
обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної 
думки стосовно дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства в сфері кримінально-виконавчого права, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння в сфері кримінально-виконавчого права мають поверхневий характер, 
потребують подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння в сфері кримінально-
виконавчого права сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 
деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу 
навчальної дисципліни кримінально-виконавчого права, з труднощами виконує 
завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань з кримінально-виконавчого права. 

0 Відсутність на занятті 

 


