Складання процесуальних документів
Мета дисципліни – закріплення, розширення та поглиблення студентами знань
норм процесуального законодавства України, вироблення навиків самостійного
аналізу процесуального закону, прийняття рішень у практичних ситуаціях та
оволодіння методикою складання процесуальних документів в різних сферах
суспільного життя.
Основні завдання дисципліни – знати зміст та вимоги, що закон пред’являє до
різноманітних документів: постанов, протоколів, рішень, скарг, вироків, ухвал та ін.;
ознайомитися з питаннями аргументації, проблемами логіки процесуального
діловодства, знати відомості про мову та стиль юридичних документів з урахуванням
змін діючого законодавства.
Зміст дисципліни :
Модуль 1.
Тема1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ.
Тема 2. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОПРОЦЕСУАЛЬНИХ АКТІВ, ЇХ СИСТЕМА ТА ВЛАСТИВОСТІ.
Тема 3.ОСНОВНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ.
Тема
4.
ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ
ДОКУМЕНТІВ.
Тема 5. ЦИВІЛЬНО – ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ У ВПРАВАХ
НАКАЗНОГО, ПОЗОВНОГО ТА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ.
Тема 6. ДОКУМЕНТИ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ
СПОРІВ.
Тема 7. СКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ.
Тема 8. ВИКОНАВЧІ ДОКУМЕНТИ
Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення дисципліни:
Студенти повинні знати :
Модуль 1:

основи процесуального права України;

норми Конституції та господарсько – процесуального кодексу,
кримінально-процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення
та інших НПА України;

основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи в різних сферах
судочинства;

законодавство України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних
галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, які
передбачених навчальною програмою;

нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення, узагальнення)
судової гілки влади;

нормативно-правові
акти
(накази,
розпорядження,
інструкції,
рекомендації), які стосуються процесуальної діяльності правоохоронних органів
України та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

основну навчально-методичну, навчальну та наукову літературу, яка
стосується вивчення навчальної дисципліни;

напрями та форми реалізації норм процесуального законодавства у діяльності
органів системи МВС України та інших органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Студенти повинні уміти:
Модуль 1:

показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально-програмового
матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;
пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно
відстоювати прийняті рішення;

самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не
допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і
використанні навчально-програмового матеріалу;

опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у різних
сферах судочинства;

аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час
навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та
висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних
органів; самостійно тлумачити нормативно-правові акти процесуального характеру;

проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших
видів робіт передбачених навчальною програмою; розв’язувати ситуаційні завдання
передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою
викладача.
Викладацький склад – к.ю.н., доцент кафедри приватного та соціального права
Ладика Ю.В. http://ur.sau.sumy.ua/2015/1122/ladika-yuriy-volodimirovich.html
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