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Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — забезпечення набуття 

студентами компетентностей та результатів навчання, пов’язаних зі 

здійсненням професійної діяльності у сфері кримінального 

судочинства. Дисципліна дає уявлення про теоретичні основи 

доказування у кримінальному провадженні, предмет, межі та процес 

доказування, порядок збирання, перевірки та оцінки доказів, 

процесуальні джерела доказів та особливості їх формування, підстави 

та порядок визнання доказів недопустимими, особливості доказування 

в окремих стадіях та особливих порядках кримінального провадження. 

Дисципліна є міцним підґрунтям для вивчення обов’язкової навчальної 

дисципліни «Процесуальні рішення у кримінальному провадженні». 

Дисципліна є надзвичайно корисною, оскільки дає знання, необхідні 

для складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту по 

завершенню магістратури за спеціальностями Право і Міжнародне 

право. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-7 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1 Здатність застосовувати принципи верховенства права для 

розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях 

правової невизначеності. 

СК-3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист 
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прав людини та основоположних свобод, а також практики 

Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та 

правозастосування в Україні. 

СК-5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів 

публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції. 

СК-6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати 

розгорнуту юридичну аргументацію. 

СК-9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності. 

СК-13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з 

належною аргументацією. 

СК-15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПРН-6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи. 

ПРН-7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання. 

ПРН-8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, 

ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для 

проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

ПРН-11. Використовувати передові знання і методики у процесі 

правотворення та правозастосування інститутів публічного та 

приватного права і кримінальної юстиції. 

ПРН-13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих 

правових інститутів. 

ПРН-14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях 

правозастосування. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальні положення теорії судових доказів 

Тема 2. Засоби кримінально-процесуального доказування 

Тема 3. Предмет і межі кримінально-процесуального доказування 

Тема 4. Процес кримінально-процесуального доказування 

Тема 5. Суб'єкти доказування у кримінальному провадженні 

Тема 6. Процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні 

Тема 7. Допустимість доказів та їх процесуальних джерел 

Тема 8. Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод у кримінально-процесуальному доказуванні 

Тема 9. Непроцесуальна пізнавальна діяльність та доказування 

 


