
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

1. Кафедра: Кримінального права та кримінології 

2. Ступінь вищої освіти доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова  

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому та третьому семестрі на 

першому та другому році навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

 

90 

 

14 

16 

60 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Курс розроблено так, щоб поглибити знання 

аспірантів/ад'юнктів з теоретичних питань регулювання 

виконання покарань в сучасних умовах шляхом 

ознайомлення їх з основними проблемами науки 

кримінально-виконавчого права. Тому у курсі викладено 

основні теоретичні ідеї та погляди, що склалися у 

сучасній загальній теорії кримінально-виконачого права; 

базово – доктринальні поняття й категорії, що відіграють 

основоположну роль у правовому регулюванні 

виконання покарань. 

Метою є: забезпечення системного засвоєння 

ад’юнтами/аспірантами знань про правове регулювання 

виконання покарання в сучасних умовах, а також 

формування навичок застосування норм права у сфері 

правового регулювання виконання (відбування) 

кримінальних покарань, що є необхідним для підготовки 

висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 

інтегрованого у європейський та світовий науково-

освітній простір фахівця ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право», який успішно виконав та 

захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій 

вченій раді, здатний до самостійної науково-

дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-

організаційної та практичної діяльності у галузі права, 

викладацької роботи у закладах вищої освіти. 

 



7.Міждисциплінарні 

зв’язки 

Кримінальним правом, Кримінально-виконавчим 

правом, Кримінологією, Правовою статистикою, 

Філософією, Соціологією, Соціальною філософією, 

Методологією наукового пізнання, Методологією 

сучасної юриспруденції, Теоретико-методологічними 

проблемами кримінального права, Проблемами 

кримінально-правової правозастосовчої практики в 

сучасних умовах, Актуальними проблемами сучасної 

кримінології. 

 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових 

проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 



11. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: знати: 

праці провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі права; процедуру 

створення та використання правових джерел; 

методологічні засади (підходи, принципи та методи) 

правового дослідження; предметну галузь та обрану 

наукову спеціальність (відповідного фахового 

спрямування). 

вміти: самостійно провадити викладацьку діяльність у 

ЗВО юридичного профілю; використовувати результати 

наукової діяльності у педагогічній практиці та 

формулювати власний науковий підхід; проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових складних ідей; 

ініціювати, організовувати та проводити комплексні 

дослідження в галузі права, які приводять до отримання 

нових знань; аналізувати та тлумачити чинне 

законодавство, правотворчу та правозастосовну 

діяльність, розробляти пропозиції щодо їх удосконалення 

та впроваджувати їх у практичну діяльність; здійснювати 

аналіз правових наслідків законодавчих змін та виробляти 

пропозиції щодо їх врахування у правозастосовній 

діяльності; визначати правову проблему та знаходити 

власні шляхи вирішення; професійно презентувати власні 

результати досліджень в галузі права на міжнародно-

правових конференціях, семінарах, у наукових виданнях, 

практично використовувати іноземну мову у науковій та 

педагогічній діяльності; використовувати сучасні 

інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці 

правової інформації, інтерпретації правових джерел;  

саморозвиватися і самоудосконалюватися протягом 

життя; нести відповідальність за результати наукових 

досліджень та навчання здобувачів вищої освіти; 

самостійно збирати та критично опрацьовувати правові 

джерела, проводити їх текстологічне вивчення, 

тлумачення, надавати їм критичну оцінку; діагностувати 

кримінально-правове та кримінально-виконавче 

законодавство, аналізувати стан правопорушень у країні 

та її регіонах, визначати стратегію запобігання. 

. 
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