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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 4 

Галузь знань 

081 «Право» 

 
Нормативна 

 
Спеціальність підготовки  

081 «Право» 

Змістових 

модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 120 

6 6 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної 

роботи студента 

–  

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

 

20 год. 6 год. 

Семінари 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

80 год. 102 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40 / 80 

для заочної форми навчання – 12 /102 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Складання 

процесуальних документів» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки зі спеціальності 081‒«Право» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».  

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення у майбутніх 

юристів чіткого уявлення про документи, що створюються на відповідних 

стадіях кримінального провадження, адміністративного судочинства, 

господарського та цивільного процесу. 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни є формування 

практичних знань та умінь роботи з: 

‒ кримінально-процесуальними документами при порушенні 

кримінальної справи та на стадії досудового розслідування;  

‒ процесуальними документами при проведенні окремих слідчих дій; 

‒ процесуальними документами, що виникають із цивільних та 

адміністративно-правових відносин. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

‒ стадії кримінального провадження, адміністративного судочинства, 

господарського та цивільного процесу складаються відповідні документи; 

‒ принципи, логіку та порядок складання процесуальних документів 

‒ процесуальну компетенцію та статус органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури, адвокатури та суду (хто складає відповідні 

документи); 

‒ перелік та правила оформлення і розташування реквізитів, що 

використовуються для їх складання; 

уміти: 
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‒ застосовувати на практиці знання фахових навчальних дисциплін 

щодо особливостей кримінального провадження, адміністративного 

судочинства, цивільного та господарського процесів; 

‒ складати відповідні документи із застосуванням раніше набутих 

знань про правила оформлення та розташування реквізитів документів; 

‒ уміти формувати судові справи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/ 4 

кредити ECTS. 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Складання кримінально-процесуальних 

документів. 

Тема 1. Кримінально-процесуальні акти стадії порушення 

кримінальної справи  

Поняття та завдання кримінального провадження. Зміст та мета стадій 

кримінального процесу. Поняття процесуального акта. Класифікація 

кримінально-процесуальних документів. Процесуальний порядок та правила 

складання документів у кримінальному судочинстві. Зміст та значення 

процесуальних документів стадії порушення кримінальної справи.  

Тема 2. Кримінально-процесуальні документи стадії досудового 

розслідування 

Процесуальні вимоги до повідомлення особі про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення. Процесуальні вимоги до клопотання про 

проведення негласних слідчих (розшукових дій). Значення кримінально-

процесуальних документів стадії досудового розслідування для забезпечення 

законності та прав громадян.  

Тема 3. Складання процесуальних документів при проведенні 

окремих слідчих дій. Документи стадії розгляду кримінальної справи 

Поняття слідчої дії у кримінальному провадженні. Види слідчих дій. 

Процесуальні вимоги до протоколу слідчого огляду, протоколу допиту, 
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протоколу обшуку і виїмки, протоколу пред’явлення до впізнання. 

Процесуальний порядок складання висновку експерта. Процесуальний 

порядок та правила складання обвинувального акта. 

Змістовий модуль 2. Складання процесуальних документів зі 

справ, що виникають із цивільних та адміністративно-правових 

відносин. 

Тема 4. Складання позовної заяви у цивільному процесі та 

адміністративному судочинстві. 

Поняття і види цивільного судочинства. Значення та види позову в 

цивільному процесі. Вимоги до складання судового наказу. Процесуальна 

форма судового розгляду адміністративних справ. Касаційне провадження в 

адміністративному судочинстві. Процесуальне оформлення позовної заяви 

про захист честі, гідності та ділової репутації громадянина. Реєстрація та 

облік судових справ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо 

го  

у тому числі 

л п сем інд. с.р. л п сем. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Складання кримінально-процесуальних документів. 

Тема 1. 

Кримінально-

процесуальні акти 

стадії порушення 

кримінальної справи  

30 5 ‒ 5 ‒ 20 30 1,5 ‒ 1,5 ‒ 27 

Тема 2. 

Кримінально-

процесуальні 

документи стадії 

досудового 

розслідування 

30 5 ‒ 5 ‒ 20 30 1,5 ‒ 1,5 ‒ 27 

Тема 3. Складання 

процесуальних 

документів при 

проведенні окремих 

слідчих дій. 

Документи стадії 

розгляду 

кримінальної справи 

30 5 ‒ 5 ‒ 20 30 1,5 ‒ 1,5 ‒ 27 

Усього годин за 

змістовим модулем 

1 

90 15 ‒ 15 ‒ 60 90 4,5 ‒ 4,5 ‒ 81 

Змістовий модуль 2. Складання процесуальних документів зі справ, що 

виникають із цивільних та адміністративно-правових відносин. 

Тема 4. Складання 

позовної заяви у 

цивільному процесі 

та адміністративному 

судочинстві 

30 5 ‒ 5 ‒ 20 30 1,5 ‒ 1,5 ‒ 27 

Усього годин за 30 5 ‒ 5 ‒ 20 30 1,5 ‒ 1,5 ‒ 27 
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5. Теми семінарських занять 

 

 

6. Самостійна робота 

 

 

 

змістовим модулем 

2 

Усього годин: 120 20 ‒ 20 ‒ 80 120 6 ‒ 6 ‒ 108 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Кримінально-процесуальні акти стадії 

порушення кримінальної справи  

5 1,5 

2 Кримінально-процесуальні документи стадії 

досудового розслідування 

5 1,5 

3 Складання процесуальних документів при 

проведенні окремих слідчих дій. Документи 

стадії розгляду кримінальної справи 

5 1,5 

4 Складання позовної заяви у цивільному процесі 

та адміністративному судочинстві 

5 1,5 

 Разом 20 6 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Кримінально-процесуальні акти стадії 

порушення кримінальної справи  

20 27 

2 Кримінально-процесуальні документи стадії 

досудового розслідування 

20 27 

3 Складання процесуальних документів при 

проведенні окремих слідчих дій. Документи 

стадії розгляду кримінальної справи 

20 27 

4 Складання позовної заяви у цивільному процесі 

та адміністративному судочинстві 

20 27 

 Разом 80 108 
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7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, 

робота з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 

балів, із яких : 

‒ 10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

‒ 20 балів – за індивідуальну роботу;  

‒ 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

‒ 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

‒ 20 балів – підсумковий модульний контроль;  

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі 

студентського наукового гуртка (проблемної групи), студентських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; 

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис 

літератури. Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними 

інтересами, попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота 

оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму 

або письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже 

розглянуті  на практичних заняттях.  
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Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. 

Оптимальний обсяг реферату – 15-20 сторінок.  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача 

відпрацювати ці завдання.  

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Рекомендована література 

 

Основна: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради, 1996. – № 30. – ст.  141. 

2. Господарсько-процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 р. № 1798-

XII. Відомості Верховної Ради. 1992. – №6. Ст. 56. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 

№ 2747-IV. Відомості Верховної Ради. 2005. – № 35-36, № 37. Ст.  446. 

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 

4651-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.  

5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. № 

1618-IV. Відомості Верховної Ради. 2004. – № 40-41, 42. Ст. 492. 

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон 

України від 07.12.1984. 

7. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. №1697-VII. 

Відомості Верховної Ради. 2015. – № 2-3. Ст. 12. 

8.  Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 

1402-VIII. Відомості Верховної Ради. 2016. – №31. Ст. 545. 

Допоміжна: 

9. Павлик П. М. Процесуальна документація : навч. Посібник / П. М. 

Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава. – К. : Центр учбової літератури, 2007. 

10. Міженко М. М. Кримінальний процес України : Підручник. – К. : 

Либідь, 1999. 

11. Хазін М. А. Кримінально-процесуальні акти дізнання та досудового 

слідства / М. А. Хазін, М. Д. Бойко. – К. : Наукова думка, 1996. 
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12. Грошевий Ю. М. Правові властивості вироку – акту правосуддя. Х. : 

Арсис, 1997. 

 

 


