
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ В 
СУДОЧИНСТВІ 

 
Мета курсу – засвоєння здобувачами проблемних аспектів щодо ролі та і 

значення процесу доказування для сучасної юридичної практики; формування у 
здобувачів усвідомлення необхідності знання процесу доказування у 
кримінальному, цивільному, адміністративному судочинстві, що передбачає 
вивчення поняття, значення фіксування, виявлення, перевірки та оцінки 
доказів; донесення до відома здобувачів, що в роботі органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду значне місце відводиться процесу 
доказування; формування правильно визначати, встановлювати та 
досліджувати докази у кримінальному, цивільному та адміністративному 
процесах є свідченням їх досвіду, правової культури та професіоналізму. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Теорія та практика доказів і доказування в 
судочинстві» має безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: 
«Теоретичні та практичні проблеми публічного права», «Філософські та 
методологічні проблеми юриспруденції», «Методологія, організація та 
технологія проведення наукових досліджень в галузі права». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формування системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального правового кругозору; здатність збирати, 
опрацьовувати та аналізувати правові джерела (нормативні акти, доктринальні 
джерела, судову практики); здатність творчо й самостійно застосовувати 
загальну методологію наукових досліджень; здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, формування критичного наукового світогляду, 
застосування системного підходу в наукових дослідженнях на рівні доктора 
філософії; здатність до пошуку, систематизації, критичного аналізу, 
оброблення, оцінки та синтезу інформації з різних джерел, володіння на 
достатньому рівні інформаційно-комунікаційними технологіями; здатність 
продукувати нові ідеї (креативність), обґрунтовувати та відстоювати їх; 
здатність здійснювати розробку проектів правових актів та актів тлумачення 
права, надавати рекомендації щодо їх удосконалення; здатність застосовувати 
загальнонаукові та спеціальні методи в публічноправових дослідженнях; 
здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в конкретних 
сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми публічного та приватного 
права в професійній діяльності; здатність аналізувати методологічні проблеми 
публічного та приватного права; здатність демонструвати знання інституційних 
та функціональних характеристик права, доктрини верховенства права; 
здатність професійно тлумачити та застосовувати норми права шляхом аналізу 
світоглядно-методологічних підходів до пізнання державно-правових явищ; 
здатність демонструвати знання базових засад сучасного стану, тенденцій 
розвитку наукових досягнень у сфері публічного та приватного права; здатність 
застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 
також змісту адміністративного права та процесу; здатність здійснювати аналіз, 
узагальнення та оцінку правових позицій Європейського суду з прав людини, 
Конституційного Суду України та Верховного Суду, правозастосовної 
практики судів та інших органів державної влади, місцевого самоврядування; 



здатність розробляти проекти нормативно-правових актів, проекти рішень та 
інших документів органів державної влади та місцевого самоврядування, 
надавати експертні висновки стосовно таких актів; здатність самостійно 
готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх 
законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Програмні результати навчання: 
  знати: загально-теоретичні положення інститутів доказів і доказування в 
різних видах судочинства; процесуальне законодавство України, що 
регламентує питання доказів і доказування в судочинстві, теорію та практику їх 
застосування; організаційні і правові засади функціонування всієї системи 
адміністративних судів; завдання, принципи і доктрину національного права, а 
також змісту адміністративного права та процесу; концепцію адміністративної 
реформи в Україні; риси адміністративної судової процесуальної форми; 
принципи і доктрини національного права, а також змісту адміністративного 
права та процесу; міжнародно-правові акти з питань доказового права; теорію, 
правове регулювання і практику застосування та реалізації інститутів доказів та 
доказування в різних правових системах, а також у Європейському суді з прав 
людини та інших міжнародних інституціях; 
  вміти: правильно розуміти і застосовувати норми кримінально-
процесуального, цивільно-процесуального, адміністративно-процесуального 
закону; тлумачити й застосовувати діюче адміністративне законодавство;  
аналізувати й застосовувати чинне законодавство в конкретних правових 
ситуаціях; визначати риси адміністративної судової процесуальної форми; 
співвідносити судові та управлінські порядки вирішення адміністративних 
справ; використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій діяльності 
знання про теоретичні та практичні засади застосування та реалізації інститутів 
доказів і доказування в різних видах судочинства; тлумачити та застосовувати 
норми чинного законодавства, що встановлюють порядок збирання, перевірки 
та оцінки доказів й їх процесуальних джерел; готувати самостійно проекти 
актів правозастосування; збирати, обробляти та аналізувати теоретичні та 
прикладні дослідження провідних зарубіжних вчених; формулювати мету 
власного наукового дослідження; формулювати робочі гіпотези досліджуваної 
проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в 
обраній сфері; здійснювати збір та оцінку доказів в справі; застосовувати 
комунікативні якості мистецької судової промови, які дають змогу вважати її 
переконливою, як при колізійному так і індивідуальному захисті;  
формулювати різнопланові рекомендації, що стосуються збирання доказів, їх 
оцінки; розробляти способи і методи доказування й встановлення істини у 
кримінальній, цивільній та адміністративній справах на практиці; аналізувати 
теоретичні розробки у сфері доказового права та робити самостійні висновки; 

володіти: понятійно-категоріальним апаратом практики доказів і 
доказування в судочинстві. 

Змістове наповнення дисципліни: 
Методологічні теорії доказів та доказування. Доказове право й теорія 

доказів. Поняття та ознаки доказів. Класифікація доказів. Поняття доказування, 
його  етапи,  предмет та межі. Суб’єкти доказування.  



Особливості доказів та доказування в процесуальному праві України. 
Кримінально-процесуальне доказування, як особлива форма пізнання. Поняття 
і види кримінально-процесуальних джерел доказів. Поняття доказів і 
доказування в адміністративному процесі. Загальна характеристика доказів у 
адміністративному процесі. Докази та доказування в цивільному процесі. 
Забезпечення доказів у цивільному процесі 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
– 90 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


