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Випускна робота магістра зі спеціальності 081 «Право». – 
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Випускну роботу магістра присвячено дослідженню питань діяльності
кримінально-виконавчої системи (далі – КВС) України. Сформульовано 
авторське визначення такої системи та запропоновано системоутворюючі 
ознаки, що складають зміст поняття «кримінально-виконавча політика». 
Доведено, що КВС України сьогодні знаходиться на черговій парадигмі свого 
реформування та утворюється комплексом державно-правових, психолого-
педагогічних та соціально-економічних інститутів, що в системі забезпечують 
діяльність установ і органів Міністерства юстиції України в сфері виконання 
покарань та пробації відповідно до європейського вектора перспективи нашої 
країни. За наслідками дослідження галузевих підходів до діяльності 
кримінально-виконавчої системи вдосконалено засади кримінально-виконавчої 
політики та критерії оцінювання її дієвості.

Ключові слова: механізм держави, виконання покарань, кримінально-
виконавча політика, кримінально-виконавча система, засади діяльності, засади
політики.
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The master’s thesis is devoted to the study of issues of the criminal-executive
system of Ukraine (hereinafter referred to as «CES») of Ukraine. The author’s 
definition of such a system is formulated and system-forming features that make up 
the meaning of «criminal-executive policy» are proposed. It is proved that the 
Ukrainian CES today is on the regular paradigm of its reform and is formed by a 
complex of state-legal, psychological and pedagogical and socio-economic 
institutions that provide the activities of the institutions and bodies of the Ministry 
of Justice of Ukraine in the area of еxecution of punishments and probation in 
accordance with the European perspective vector our country. As a result of the 
study of sectoral approaches to the criminal- executive system, the principles of 
criminal-executive policy and criteria for evaluating its   effectiveness have been 
improved.
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