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ВСТУП 
Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія 

доказів» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістра спеціальності «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення 
доказового права, кримінальне процесуальне законодавство, практика 
його застосування, кримінальні процесуальні правовідносини і 
кримінальна процесуальна діяльність органів досудового 
розслідування, прокуратури і суду у сфері здійснення доказування у 
кримінальному провадженні.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Теорія доказів» є 
складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 
підготовки студентів за спеціальністю «Право». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Актуальні 
проблеми кримінального права та проуесу». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 
 

Анотація  
Теорія доказів як навчальна дисципліна ґрунтується на базі 

науки кримінального процесу, в тій частині, що стосується доказового 
права і практики його застосування судами, прокурорами, слідчими, 
органами досудового розслідування, адвокатами. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія доказів» 
включає загальні положення теорії і практики доказів і доказування в 
кримінальному процесі та особливості доказування на різних етапах 
кримінального провадження. Особлива увага приділяється 
повноваженням суб’єктів доказування. 

Ключові слова: кримінально-процесуальне законодавство, 
докази, доказування, кримінальне провадження. 
 

 
Abstract 

The theory of evidence as a discipline is based on the science of 
the criminal process, insofar as it relates to the probative right and practice 
of its application by courts, prosecutors, investigators, pre-trial investigation 
bodies, and lawyers. 

The work syllabus of the discipline "Theory of Evidence" includes 
the general provisions of the theory and practice of evidence and evidence 
in the criminal process and the peculiarities of evidence at various stages of 
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the criminal proceedings. Particular attention is paid to the powers of the 
subjects of evidence. 

Key words: criminal-procedural law, proofs, evidence, criminal 
proceedings. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 

показників 
Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів 
–3 

Галузь знань 
08 «Право» 

Нормативна 

Спеціальність 
081 «Право» 

 
Модулів – 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рік 
підготовки: 
5 курс 

Рік підготовки: 
- 5 курс 

 
Змістових модулів 
– 1 

 

 
Семестр: 11 

 
Семестр: - 11 
семестр 
 

 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання –  

 
Лекції – 16 
год. 

 
Лекції – 2 год. 

 
Загальна кількість 
годин – 90 год. 

 
Практичні- 
14 год. 

 
Практичні – 6 
год. 

 
Тижневих 

годин для денної 
форми навчання: 

аудиторних – 2 
самостійної 

роботи студента – 
5 

 

 
Рівень вищої 

освіти: другий 
(магістерський) 

 
Лабораторні - -год. 

 
Самостійна 
робота – 60 
год. 

 
Самостійна 
робота – 82 год. 

 
Індивідуальні - - год. 
 
 
Вид контролю - іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 36% до 64%; 
заочної форми навчання – 9 % до 91% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Теорія доказів».  Метою навчальної 

дисципліни є поглиблене засвоєння положень доказового права 
України та його доктрини – теорії доказів з урахуванням її найновіших 
досягнень, а також ознайомлення з практикою доказування в 
кримінальних справах, вироблення на цій основі навичок наукового 
дослідження проблем доказового права і теорії доказів; оволодіння 
методологією наукової та педагогічної діяльності. 

Відповідно завдання вивчення навчальної дисципліни 
полягають у повторенні засвоєних студентами основних засад теорії 
доказів, а також розгляд та вирішення основних проблемних аспектів 
доказування. Студенти повинні набути вміння вирішувати конкретні 
практичні питання, пропонувати шляхи вдосконалення теорії доказів. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
- формування у студентів системи науково-теоретичних 

знань з доказового права урахуванням останніх досягнень правової 
науки та міжнародного досвіду; 

- дослідження проблемних аспектів доказування у 
кримінальному провадженні; 

- вивчення повноважень суб’єктів доказування; 
- дослідження основних тенденцій розвитку доказового 

права. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- особливості пізнання в кримінальному судочинстві та 

його методологічну основу; 
- мету доказування, його предмет і межі; 
- поняття доказу, класифікацію доказів, процес 

доказування та особливості оцінки доказів в кримінальному 
судочинстві; 

- окремі джерела доказів (показання осіб, висновок 
експерта, речові докази, документи), процесуальний порядок їх 
одержання; 

- процесуальні права і обов’язки суб’єктів доказування; 
- доктрину та методологію теорії доказів. 
вміти: 
- правильно застосовувати кримінально-процесуальне 

законодавство для формування доказової бази в кримінальному 
провадженні; 

- процесуально оформляти докази; 
- приймати законні і обґрунтовані рішення в процесі 

доказування. 
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 Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Загальні положення доказів і доказування 
у кримінальному проваджені 

Тема 1. Доказове право і теорія доказів у системі 
кримінально-процесуального права 

1. Доказове право в системі кримінально-
процесуального права. 

2. Поняття і предмет доказового права. Співвідношення 
доказового права та теорії доказів. 

3. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному 
провадженні.  

4. Доказове право і теорія доказів в історичних формах 
(видах) кримінального процесу.  

5. Значення теорії доказів для практичної діяльності 
органів розслідування, прокурора і суду. 

 
Тема 2. Предмет та межі доказування 
1. Поняття, види і значення предмету доказування в 

кримінальному провадженні.  
2. Структура предмету доказування в кримінальному 

провадженні.  
3. тОсобливості предмету доказування у провадженнях щодо 

неповнолітніх та провадженнях про застосування примусових заходів 
медичного характеру.  

4. Межі доказування. Співвідношення предмету доказування та 
меж доказування. 

 
Тема 3. Поняття, властивості та класифікація доказів 
1. Поняття доказів. Співвідношення доказів та фактичних даних. 
2. Юридичні властивості доказу.  
3. Визнання доказів недопустимими. Істотне порушення прав та 

свобод людини і громадянина. 
4. Класифікація доказів. Практичне значення класифікації 

доказів. 
 
Тема 4. Процес доказування 
1. Поняття процесу доказування і його зміст.  
2. Дослідження (перевірка) доказів.  
3. Оцінка доказів.  
4. Способи збирання і перевірки доказів.  
5. Презумпції та преюдиції в доказуванні.  
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Тема 5. Суб’єкти доказування та оцінка доказів 
1. Поняття суб’єктів доказування у кримінальному провадженні 

та їх класифікація.  
2. Слідчий та прокурор як суб’єкти доказування.  
3. Роль суду в процесі доказування.  
4. Підозрюваний і обвинувачений як суб’єкти доказування.  
5. Захисник як суб’єкт доказування.  
6. Законний представник неповнолітнього обвинуваченого як 

суб’єкт процесуального доказування.  
7. Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх 

представники як суб’єкти доказування.  
 
Тема 6. Джерела доказів. 
1. Поняття і процес формування показань свідка, потерпілого, 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта.  
2. Показання потерпілого: поняття «потерпілий»; предмет 

показань потерпілого; їх значення. Особливості оцінки показань 
потерпілого. 

3. Визнання обвинуваченим своєї вини і його значення для 
встановлення істини в справі. Алібі та обов’язок його перевірки.  

4. Показання з чужих слів. 
5. Підстави для призначення судової експертизи. Структура, 

зміст і види висновків експерта. Допит експерта з приводу даного ним 
висновку. Особливості оцінки висновку експерта. 

6. Поняття «речові докази» та їх значення: зміст і форма 
речового доказу. Види речових доказів.  

7. Поняття і види документів. Вимоги, яким має відповідати 
документ як доказ у кримінальному провадженні.  

 
Тема 7. Доказування у судових стадіях кримінального 

процесу  
1. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження.  
2. Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду. 

Доказування під час судового розгляду 
3. Поняття, завдання та основні риси апеляційного 

провадження. Доказування в суді апеляційної інстанції.  
4. Суть, завдання і значення касаційного провадження. 

Доказування в суді касаційної інстанції.  
5. Порядок перегляду судових рішень за нововиявленими 

обставинами.  
6. Порядок перегляду судових рішень міжнародною судовою 

інстанцією. 
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Тема 8. Доказування при здійсненні кримінального 
провадження в особливих порядках  

1. Поняття та види особливих порядків кримінального 
провадження. Особливості доказування при здійсненні кримінального 
провадження в особливих порядках.  

2. Кримінальне провадження на підставі угод: види угод та 
загальний порядок їх судового провадження.  

3. Особливості доказування під час кримінального провадження 
у формі приватного обвинувачення.  

4. Особливості формування доказів 6 та прийняття 
процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо окремої 
категорії осіб.  

5. Доказування при здійсненні кримінального провадження 
щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у 
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.  

6. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів виховного характеру.  

7. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо 
застосування примусових заходів медичного характеру.  

8. Особливості доказування у кримінальному провадженні, яке 
містить державну таємницю.  

9. Особливості доказування у кримінальному провадженні на 
території дипломатичних представництв, консульських установ 
України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває 
за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 
 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усьо
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  
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Тема 1. Доказове 
право і теорія 
доказів у системі 
кримінально-
процесуального 
права 

11 2 2   7 13 2 1   10 

Тема 2. Предмет та 
межі доказування 

12 2 2   8 11  1   10 

Тема 3. Поняття, 
властивості та 
класифікація 
доказів 

11 2 2   7 11  1   10 

Тема 4. Процес 
доказування 

10 2 1   7 11  1   10 

Тема 5. Суб’єкти 
доказування та 
оцінка доказів 

10 2 1   7 11  1   10 

Тема 6. Джерела 
доказів. 

12 2 2   8 11     11 

Тема 7. 
Доказування у 
судових стадіях 
кримінального 
процесу  

12 2 2   8 11     11 

Тема 8. 
Доказування при 
здійсненні 
кримінального 
провадження в 

12 2 2   8 11  1   10 

Усього годин 90 16 14   60 90 2 6   82 

 
 

 
5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми К-сть годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Доказове право і теорія доказів у системі 2 1 
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кримінально-процесуального права 
2. Тема 2. Предмет та межі доказування 1 1 
3. Тема 3. Поняття, властивості та класифікація 

доказів 
1 1 

4. Тема 4. Процес доказування 2 1 

5. Тема 5. Суб’єкти доказування та оцінка доказів 2 1 
6. Тема 6. Джерела доказів. 2  
7. Тема 7. Доказування у судових стадіях 

кримінального процесу  
2  

8. Тема 8. Доказування при здійсненні кримінального 
провадження в особливих порядках  

2 1 

 Всього 14 6 
 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ Назва теми К-сть       годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Доказове право і теорія доказів у системі 
кримінально-процесуального права 

7 10 

2. Тема 2. Предмет та межі доказування 8 10 
3. Тема 3. Поняття, властивості та класифікація 

доказів 
7 10 

4. Тема 4. Процес доказування 7 10 
5. Тема 5. Суб’єкти доказування та оцінка доказів 7 10 
6. Тема 6. Джерела доказів. 8 11 
7. Тема 7. Доказування у судових стадіях 

кримінального процесу  
8 11 

8. Тема 8. Доказування при здійсненні кримінального 
провадження в особливих порядках  

8 10 

 Всього 90 82 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
Науковими та методичними основами викладання дисципліни 

«Теорія доказів» є системний підхід. Методологія вивчення 
дисципліни і оцінювання знань слухачів заснована на індивідуально-
диференційованому навчанні. 

Контроль за рівнем засвоєнням знань здійснюється шляхом 
застосування різних форм опитування, написання контрольних робіт 
на семінарських заняттях, проведення модульного контролю, 
складання іспит.  
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При виставленні оцінок (балів) враховуються, насамперед, знання, 
розуміння й уміння аналізувати конкретні ідеї. 

Основними методами навчання є:  
1. лекції;  
2. практичні завдання; 
3. наукова робота; 
4. самостійна робота; 
5. тренінги; 
6. ситуаційні завдання. 

 
8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 
розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

1. аналіз усних відповідей;  
2. виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими критеріями 
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленими до 
цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
Поточне тестування та самостійна робота Екза

мен 
Всього 

Змістовий модуль №1 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
8 8 8 8 7 7 7 7 

40 100 
60 

Т1, Т2 ... Т8– теми змістових модулів. 
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 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 балів  
Відміно  

82-89 балів Добре 
74-81 балів 
64-73 балів Задовільно 
60-63 балів 
35-59 балів Незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

 

1-34 балів Незадовільно з 
обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
 

 
9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Теорія доказів» для студентів 
спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання / 
В.О. Самороков – Рівне: НУВГП, 2015. – 18 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2289/1/07-01-15.pdf 

2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної 
роботи з навчальної дисципліни «Методика складання кримінально-
процесуальних документів» для студентів спеціальності 8.03040101 
«Правознавство» денної форми навчання / О.М. Іщенко, 
В.Л. Приступлюк. – Рівне: НУВГП, 2015. – 35 с. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/2288/1/07-01-14.pdf 

 
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

10.1. Базова 
1. Белкин Р. С. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве / Белкин Р. С. – М. : Норма, 2007. – 528 с. 
2. Гмирко В. П. Доказування у кримінальному процесі: 

Діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-
репрезентація : [монографія] // В. П. Гмирко. – Дніпропетровськ : 
Академія митної служби України, 2010. – 314 с. 
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3. ГончаренкоВ. Г. Доказування в кримінальному 
провадженні : науково-практичний посібник / Гончаренко В. Г. – К. : 
Прецедент, 2014. – 42 с. 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон 
України від 13.04.2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 
2013. — № 9–13. — Ст. 88. 

5. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-
практ. комент. У 2 т. Т. 2 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. 
Бурдоль [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. 
— Xарків : Право, 2012. — 664 с. 

6. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-
практ. комент. / [за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. 
Шумила]. — Київ : Юстініан, 2012. — 1224 с. 

7. Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-
практ. комент. / відп. ред.: C. B. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. 
Захарченко. — Xарків : Одіссей, 2013. — С. 226–231. 

8. Татаров О. Ю. Досудове провадження в 
кримінальному процесі України: те- оретико-правові та організаційні 
засади : монографія / О. Ю. Татаров. – Донецьк : ТОВ “ВПП 
“ПРОМІНЬ”, 2012. 

9. Теорія доказів : підручник / К. В. Антонов, О. В. 
Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров / за заг. ред. д.ю.н, професора В. 
М. Тертишника. – К. : Алерта, 2015. – 294 с. 

 
10.2. Допоміжна: 

1. Конституція України // Відомості Верховної ради 
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // 
Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.  

3. Кримінально-процесуальний кодекс України // 
Відомості Верховної ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – 
Ст. 88  

4. Порядок придбання, перевезення, зберігання, 
відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я : 
затв. Постан. КМ України від 13 травня 2013 р. №333 // Офіційний 
вісник України. – 2013. – № 37. – Ст. 1303. 

5. Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів : постан. КМ України від 05 
грудня 2012 р. №1129 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – 
Ст. 3778. 
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6. Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної 
ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545.  
 

10.3.  Інформаційні ресурси 
1. Антонов К.В., Тертешник В.М. Концепт теорії доказів і 

концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення 
[Електронний ресурс] / К.В. Антонов, В.М. Тертешник // Вісник 
АМСУ. Серія: “Право. – 2015. - № 2 (51). – С. 7-11. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/node/2116 

2. Гловюк І. В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим 
суддею клопотань про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження / І. В. Гловюк // Юридичний часопис 
Національної академії внутрішніх справ . - 2013. - № 2. - С. 84-89. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aymvs_2013_2_17.pdf. 

3. Ковальчук С. О. Поняття, ознаки і види правових презумпцій, які 
діють у кримінальному провадженні / С. О. Ковальчук // Вісник 
Чернівецького факультету Національного університету "Одеська 
юридична академія". - 2013. - Вип. 1. - С. 222-233. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vchfo_2013_1_24.pdf. 

4. Подобний О. О. Співвідношення документування й доказування / 
О. О. Подобний // Вісник кримінального судочинства. - 2015. - № 2. - 
С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkc_2015_2_10.pdf. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


