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Силабус навчальної дисципліни  

«ТЕОРІЯ ДОКАЗІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ»  
  

Спеціальність: 081 Право   

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський)   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити/90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

Теоретичні та практичні аспекти процесу доказування у 

кримінальному провадженні. Можливості удосконалення 

процесуального законодавства та практики його застосування.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Досягнення бажаного майбутнього результату наукової діяльності 

по виявленню актуальних проблем процесу доказування, в процесі 

оцінки, збирання та перевірки доказів, вироблення практичних 

рекомендацій, положень та висновків по об’єктивному, всебічному 

та повному дослідження кримінальної справи за допомогою 

дослідження процесуальних джерел.  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Під час вивчення навчальної дисципліни «Теорія доказів в 

кримінальному провадженні» студенти повинні:  

- Знати актуальні проблеми процесу доказування, які 

виникають в процесі оцінки, збирання та перевірки доказів, 

особливості всебічного та повного дослідження кримінальної 

справи за допомогою дослідження процесуальних джерел.  

- Розуміти існуючі проблеми та можливості удосконалення  

процесуального законодавства та практики його застосування.  

- Вміти практично використовувати набуті знання.  
  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути наступні компетентності:  

- здатність до абстрактного, логічного та критичного 

мислення, аналізу і синтезу під час вирішення юридичних питань у 

продовж виконання своїх професійних обов’язків як фахівець-

юрист; - здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях;  

- здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній  

дискусії;  

- навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права;  



- уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

 - здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти;  

- здатність виявляти проблеми правового регулювання і 

пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання 

юридичної невизначеності.  

  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни:   

1. Загальні положення теорії доказів та доказового права  

2. Поняття та класифікація доказів у кримінальному процесі  

3. Визнання доказів недопустимими у кримінальному 

провадженні   

4. Поняття, предмет і межі доказування  

5. Процес доказування та його елементи  

6. Суб'єкти доказування та їх правовий  статус  

7. Теоретичні та практичні аспекти проце-суальних джерел 

доказів 8. Слідчі (розшукові)  дії в кримінально-процесуальному 

доказуванні  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. Форми 

навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Кримінальний процес, кримінальне право, особливості складання 

процесуальних документів у кримінальному праві  

Пореквізити  Порівняльне правознавство, адвокатська техніка, практика 

Європейського суду з прав людини  

Інформаційне забезпечення  

з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

1. Теорія доказів: підручник для слухачів магістратури 

юридичних вузів / Антонов К.В., Сачко О.В., Тертишник В.М., 

Уваров В.Г./За заг. ред. д.ю.н, професора В.М. Тертишника. – К.: 

Алерта, 2015. – 294 с.  

2. Визнання доказів недопустимими у кримінальному 

провадженні : монографія / А.В. Панова. – Харків : Право, 2017. – 

256 с. 3. Теорія доказів в кримінальному провадженні: конспект 

лекцій / Ю.О. Ланцедова – Тернопіль: Осадца Ю.В. – 156 с.  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ ЛАНЦЕДОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

Посада:   

 

Вчений ступінь:   

Профайл викладача:  
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/1012- 

lantsedova-yuliya-oleksandrivna  
Тел.: 044 406 70 15 E-

mail:   

Робоче місце: 1-448   

Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  https://scholar.google.com/citations?user=eaqtlq8AAAAJ&hl=en Код 

класу в Google Classroom: rshc4vu  
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