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Силабус навчальної дисципліни  

«ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ  

ДОКУМЕНТІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній  семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Дисципліна «Особливості складання процесуальних документів у 

кримінальному провадженні» детально вивчає структуру 

процесуальних документів в кримінальному провадженні, логічні 

та правові вимоги до їх складання. Підготовка фахівця-юриста 

передбачає обов’язкове оволодіння ним навичками складання 

процесуальних документів у кримінальному провадженні, що 

безумовно необхідно в практичній діяльності прокурорів, слідчих, 

суддів, захисників.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

 Дисципліна  спрямована  на  формування  у  студентів  

необхідних правових знань  та навичок використання методик, які 

стосуються підготовки основних процесуальних документів як на 

досудовій стадії кримінального процесу, так і на судових стадіях, 

прийняття рішень у практичних ситуаціях.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

- здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу під час складання процесуальних 

документів в кримінальному провадженні у продовж виконання 

своїх професійних обов’язків як фахівець-юрист;  

- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти;  

- здатність застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

- навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права;  

- здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності;  

- здатність до складання професійно грамотних 

процесуальних документів, спрямованих на реалізацію засад 

кримінального провадження;  

- навички виявлення помилок у складених процесуальних 

документах для їх подальшого оскарження для захисту прав 

людини.  



  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

1. Використання умовиводів та аргументації при складанні 

процесуальних документів в кримінальному провадженні.  

2. Засади  тлумачення  кримінального 

 процесуального законодавства при складанні процесуальних 

документів.  

3. Особливості складання процесуальних документів, які 

складаються при повідомленні особі про підозру.  

4. Особливості складання окремих процесуальних документів 

під час застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження.  

5. Особливості складання окремих процесуальних документів 

під час закінчення досудового розслідування.  

6. Особливості складання окремих процесуальних документів 

під час судового провадження. Види занять: лекції, практичні 

заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики. Форми навчання: очна,  

дистанційна  

Пререквізити  Кримінальне право, Кримінальний процес  

Пореквізити  Теорія доказів в кримінальному провадженні, Адвокатська техніка.  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. Зразки процесуальних документів у кримінальному 

провадженні: наук.-практ. посібник / колектив авторів; за заг. Ред..  

М.А. Погорецького, О.П. Кучинської. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 

546 с.  

2. Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до 

майбутньої професії: усний іспит: навч. посіб./ За ред. О. П. 

Кучинської; М. А. Погорецького; О. Г. Яновської – К.: Алерта,–  

2017. – 862 с.  

3. Статіва І.І. Початковий етап досудового 

провадження в сучасному кримінальному процесі: український і 

західний контексти: Монографія. – Дніпроп. держ. ун-т внутр. 

справ, 2012. – 248 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  



Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ РИБІКОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА  

Посада: доцент  

 

Вчений ступінь: к.ю.н. Профайл 

викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/525- 
ribikova-anna-volodimirivna  
Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: hanna.rybikova@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 1-448   

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Код класу d5xs3pa  
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