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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 
Кількість кредитів: 4 

Вид занять 
Форма навчання 

Загальна кількість годин:  120 Денна Заочна 

Рік вивчення дисципліни 

за навчальним планом: 
1, 2 Лекції: 18 8 

Семестр: 1 Практичні заняття: - - 
Тижневе навантаження (год.): Лабораторні заняття: - - 

аудиторне: 2 Семінарські заняття: 18 4 
самостійна робота: 4 Самостійна робота: 84 108 

Форма підсумкового 

контролю: 

Залік 

 
Консультації: - - 

Мова навчання: Українська Індивідуальні заняття: - - 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у ННП 

кафедри публічного та приватного права, які безпосередньо проводять заняття або 

звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту kaf_ppr@tnu.edu.ua. 
 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Передумови для вивчення дисципліни: ступінь магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста спеціальності 081 Право чи 
спорідненої/еквівалентної спеціальності (зокрема, за результатами процедури 

визнання іноземних документів про освіту іноземців). 

 
Мета вивчення дисципліни:  

Метою вивчення дисципліни є виявлення змісту та особливостей юридичного 

процесу; визначення місця процесуального права в національній системі права і у 

діяльності Міністерства внутрішніх справ України. 
Предмет навчальної дисципліни «Загальна теорія юридичного процесу» 

забезпечує глибоке та всебічне засвоєння аспірантами знань про загальну теорію 

юридичного процесу. 

 Завданням дисципліни «Загальна теорія юридичного процесу» є: 
- Дослідити ґенезу юридичного процесу; 

- Визначити теоретико-методологічні засади юридичного процесу; 

- Встановити роль і місце процесуального права в національній системі права; 
- Охарактеризувати проблемні питання юридичного процесу у діяльності 

Міністерства внутрішніх справ України. 
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Очікувані програмні результати навчання за дисципліною (за Освітньою 

програмою): 

ПРН 1 Мати передові знання з права, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, та отримання нових знань у сфері права. 
ПРН 4 Планувати та виконувати наукові дослідження в галузі права та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних методів, методик 

з дотриманням норм професійної та академічної етики. 
ПРН 5 Критично аналізувати та узагальнювати результати власних 

досліджень і доробок інших науковців у контексті всього комплексу сучасних знань 

щодо досліджуваної наукової проблематики. 

ПРН 6 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема статистичні методи аналізу даних великого обсягу 

та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

Програмні компетентності, що формуються у процесі вивчення 

дисципліни 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни «Загальна теорія юридичного 

процесу» здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти повинен володіти 
такими загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями:  

 

 

Шифр та назва 

компетентності 

Результати навчання 

Знання 
Уміння/ 

навички 
Комунікація 

Відповідальність 

і автономія 

Загальні компетентності (ЗК) 

     

ЗК 1 Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ПРН 1 ПРН 4  ПРН 5 ПРН 6 

ЗК 3 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність). 
 ПРН 6   

ЗК 6 Здатність 

використовувати 

інформаційні та комунікаційні 

технології. 

 

ПРН 1 ПРН 6   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 Здатність здійснювати 

наукову діяльність. 
Планувати та виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які створюють 

нові знання у галузі права, 

всесвітньої історії, історії 

України та історії Криму, як 

складової загальної історії, 

   ПРН 4 
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філософії науки та новітніх 

інформаційно-комунікативних 

технологій для досягнення 

наукових результатів, які 

створюють нові знання у 

галузі права та суміжних 

галузей. 

ФК 4 Здатність здійснювати 

наукове тлумачення норм 

національного законодавства, 

в тому числі на деакупованих 

територіях. Застосовувати 

Європейське законодавство та 

акти міжнародних наукових 

інституцій та аналізувати їх 

вплив на національне 

законодавство. Володіти 

нормопроєктною технікою 

для складання практичних 

рекомендацій по 

вдосконаленню вітчизняних 

та міжнародних нормативно-

правових актів.  

  ПРН 5  

ФК 5 Здатність до 

законодавчої та 

правозастосовної діяльності 

Вміння застосовувати норми 

права, подавати обґрунтовані 

пропозиції.  

 ПРН 5   

ФК 6 Здатність застосовувати 

новітні технології та інші 

ресурси у науковій та 

навчальній діяльності. 

Здатність ініціювати, 

розробляти та реалізовувати 

комплексні інноваційні 

наукові проєкти. 

Узагальнення інформації та 

уміння презентувати її з 

акцентами критичної оцінки 

ряду варіантів. 

ПРН 1 ПРН 5  ПРН 6 

 

 

Зміст навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Генеза юридичного процесу 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади юридичного процесу. 

Тема 3. Роль і місце процесуального права в національній системі права 

Тема 4. Юридичний процес у діяльності Міністерства внутрішніх справ 

України 
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3. Структура навчальної дисципліни 

(тематичний план) 

ДЕННА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

6
р

ав
о

 р
. 

ін
д

 

са
м

.р
о

б
. 

Тема 1. Генеза 

юридичного процесу  
29 4 4   

21 

Тема 2. Теоретико-

методологічні засади 

юридичного процесу 
 

29 4 4   

21 

Тема 3. Роль і місце 

процесуального права в 

національній системі 

права 

31 5 5   

21 

Тема 4. Юридичний 

процес у діяльності 

Міністерства внутрішніх 

справ України 

31 

5 5   

21 

ЗАЛІК 

 
      

Усього годин 

 
120 18 18   84 

 

ЗАОЧНА ФОРМА 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

6
р

ав
о

 р
. 

ін
д

 

са
м

.р
о

б
. 

Тема 1. Генеза 

юридичного процесу  

 

31 

 

 

2 2   

27 

Тема 2. Теоретико-

методологічні засади 

юридичного процесу 
 

29 2    

27 

Тема 3. Роль і місце 31 2 2   27 
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процесуального права в 

національній системі 

права 

Тема 4. Юридичний 

процес у діяльності 

Міністерства внутрішніх 

справ України 

29 

2    

27 

Залік 

 
      

Усього годин 

 
120 8 4   108 

 

4. Організація самостійної роботи  

 
4.1. Підготовка до семінарських занять. Здобувачі вищої освіти відповідно 

до визначеного плану семінарських занять готують теоретичний матеріал, 

користуючись зазначеними джерелами основної та додаткової літератури. 
Формування теоретичних навичок здійснюється шляхом виконання кейсів та 

обговорення їх вирішення на заняттях. 

 
4.2. Матеріали для самоконтролю. Матеріали кейсів з умовами завдань 

визначаються викладачем. 

 

4.3. Індивідуальні завдання. Підготувати реферативні доповіді на теми: 

1. Виникнення і розвиток процесуальних норм у Cтародавньому світі 
2. Поняття, зміст та ознаки юридичного процесу 
3. . Поняття процесуального права та його співвідношення з юридичним 

процесом 
4. Особливості установчого процесу в діяльності МВС України 

 
 

4.4. Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю:  

1. Виникнення і розвиток процесуальних норм у Cтародавньому світі. 

2. Процесуалізація права в епоху Середньовіччя. 
3. Формування процесуальних галузей у Новий і Новітній час. 

4. Поняття, зміст та ознаки юридичного процесу. 

5. Принципи юридичного процесу. 

6. Форми (класифікація) юридичного процесу. 
7. Поняття процесуального права та його співвідношення з юридичним 

процесом. 

8. Процесуальні галузі права: поняття, ознаки, місце в системі права. 
9. Єдність і диференціація процесуальних галузей права. 

10. Джерела процесуального права. 

11. Особливості установчого процесу в діяльності МВС України. 

12. Місце правотворчого процесу в діяльності МВС України. 
13. Процес правозастосування в діяльності МВС. 
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14. Роль контрольно-наглядового процесу в діяльності МВС України. 

15. Соціалістична законність - визначальний об'єкт і початковий чинник 
юридичного процесу. 

16. Основні ознаки юридичного процесу як комплексної системи. 

17. Основні різновиди юридичного процесу. 

18. Процесуальна форма як специфічна наукова конструкція. 
19. Поняття процесуального виробництва і його склад. 

20. Процесуальні правовідносини і їх основні елементи. 

21. Процесуальне доведення. Предмет, способи збирання і закріплення доказів. 
22. Процесуальні документи, їх функції, зміст і основні види. 

23. Поняття і основні різновиди стадій юридичного процесу. 

24. Призначення, зміст і склад стадій логічної послідовності. 

25. Стадії функціонального характеру, їх зміст і призначення в юридичному 
процесі. 

26. Поняття процесуального режиму і його склад. 

27. Основні структурні елементи процесуального режиму.  
28. Природа і система процесуального права. 

29. Норми процесуального права, їх особливості і структура. 
 

 

5. Критерії  та система оцінювання результатів навчання 

Оцінювання семінарських занять, у тому числі самостійної роботи, розроблено 

таким чином, що дає можливість здобувачу вищої освіти у підсумку отримати 

максимальну кількість балів (від 0 до 100) за поточний контроль.  
За умови, отримання за поточний контроль 60 балів і вище, за бажанням 

здобувачів вищої освіти, даний бал зараховується як оцінка за залік/екзамен із 

навчальної дисципліни.  

Здобувач вищої освіти має право підвищити бал шляхом здачі 
заліку/екзамену. Здобувач вищої освіти, який за поточний контроль набрав 59 балів і 

нижче здає залік/екзамен із навчальної дисципліни. Якщо здобувач вищої освіти не 

здав пропущені без поважних причин теми, до складання заліку/екзамену не 

допускається. 
Підсумковою формою контролю якості отриманих знань є залік/екзамен. 

Залік/екзамен може проводитися в усній і письмовій формі і передбачає відповідь на 

два теоретичних питання. 
 

 

5.1. Політика курсу 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний дотримуватись політики доброчесності 

при виконанні завдань для самостійної роботи, завдань поточного та підсумкового 
контролю результатів навчання з дисципліни «Загальна теорія юридичного 

процесу». Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 
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провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Дотримання академічної 
доброчесності передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське 

право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 
джерела інформації.  

Відвідування лекційних та семінарських занять є важливою складовою 

успішного засвоєння дисципліни та успішної здачі заліку/екзамену. За об’єктивних 

причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем 
дисципліни. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, наявності пропусків 

семінарських занять без поважних причин здобувач вищої освіти повинен здати 

пропущені теми в позааудиторний час, звернувшись до викладача.  

 

5.2. Шкала та схема формування підсумкової оцінки для денної форми 

навчання  

 

   

Семінарські 
заняття 

1 2 3 4 Інд. 
робота 

Максимальні 
Бали 

10 10 10 10 60 

Мінімальні 

бали 

1 1 1 1 1 

 

 

 

№ Бали Оцінка за 
національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 10 Відмінно відмінне виконання 

2 7-9 Добре вище середнього рівня 

3 4-6 Добре загалом хороша робота 

4 2-3 задовільно непогано 

5 1 задовільно виконання відповідає мінімальним 
критеріям 

 

 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки заочної форми навчання  

  

Семінарські 

заняття 

1 2 Інд. 

робота 
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Максимальні 

Бали 

40 40 20 

Мінімальні 

бали 

5 5 5 

 

 

№ Бали Оцінка за 
національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1. 27-30 Відмінно відмінне виконання 

2 20-26 Добре вище середнього рівня 

3 12-19 Добре загалом хороша робота 

4 6-11 задовільно непогано 

5 5 задовільно виконання відповідає мінімальним 
критеріям 

 

 

5.3. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінк

а 
Пояснення 

90-100 Відмінно А відмінне виконання 

80-89 Добре B вище середнього рівня 

75-79 Добре C загалом хороша робота 

66-74 Задовільно D Непогано 

60-65 Задовільно E 
виконання відповідає мінімальним 

критеріям 

30-59 Незадовільно FX необхідне перескладання 

0-29 Незадовільно F необхідне повторне вивчення курсу 
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розвитку: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2014. 196 с. 
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