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Затверджено на засіданні  

кафедри судочинства  

протокол №1 від 30 серпня 2019 р. 

 

 

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ  

для складання заліку з вибіркової навчальної дисципліни  

„Докази і доказування у кримінальному провадженні” 
для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання 

 напряму підготовки 081 Право, освітнього ступеня «Магістр» 

( Кримінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин) 

на  I семестр 2019-2020 н. р. 

 

 Тема 1. Поняття і зміст теорії доказів у кримінальному провадженні 

 

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

провадження.  Значення теорії доказів та доказування для практичної діяльності 

органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді і суду. Кримінально-

процесуальне доказування – специфічна форма пізнання дійсності. Особливості 

пізнання у кримінальному провадженні.  Науково-технічний прогрес та практика в 

теорії доказів і доказуванні в кримінальному провадженні.  Встановлення істини – 

мета доказування у кримінальному провадженні.  Поняття і зміст істини в 

кримінальному провадженні.  

 

   Тема 2. Поняття доказів та їх класифікація 

 

 Поняття доказів.  Юридичні властивості доказів. Допустимість та 

недопустимість доказів. Належність доказів. Достовірність доказів. Достатність 

доказів.  Класифікація доказів. Докази особистісні, речові, документальні. Докази 

первинні і похідні. Докази прямі і непрямі. Правила користування непрямими 

доказами. Докази обвинувальні і виправдувальні.  Практичне значення 

класифікації доказів.  

 

  Тема 3. Предмет і межі доказування 

Поняття, види і значення предмету доказування в кримінальній справі. 

Структура предмету доказування у кримінальній провадженні.  Подія 

кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні 
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кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення 

кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які 

впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, 

характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, 

які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття 

кримінального провадження, обставини, чи є підставою для звільнення від 

кримінальної відповідальності або покарання, як елементи у структурі предмету 

доказування.  Межі доказування у кримінальному провадженні.  

 

Тема 4. Характеристика джерел доказів. 

 Поняття і процес формування показань свідка, потерпілого, підозрюваного і 

обвинуваченого, експерта.  Показання свідка. Поняття свідка і предмет свідоцьких 

показань.  Процесуальний статус свідка. Показання з чужих слів. Свідоцький 

імунітет: сучасний стан і перспектива законодавчого врегулювання.  Особливості 

показань неповнолітніх свідків, порядок їх допиту.  Оцінка свідоцьких показань.  

 Показання потерпілого. Поняття і предмет показань потерпілого.  

Особливості одержання показань потерпілого. Особливості оцінки показань 

потерпілого.  

 Показання підозрюваного і обвинуваченого. Предмет показань 

підозрюваного і обвинуваченого.  Види показань підозрюваного і обвинуваченого.  

Алібі та обов’язок його перевірки.  Особливості одержання показань від 

підозрюваного і обвинуваченого.  Особливості оцінки показань підозрюваного і 

обвинуваченого.  

 Показання експерта у кримінальному процесі. Речові докази. Висновок 

експерта. Документи. 

 

Тема 5.  Способи збирання, перевірки  і оцінки доказів. Слідчі і судові 

версії 

 Поняття, зміст та риси процесу доказування.  Структура процесу доказування.  
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 Характеристика елементів процесу доказування.  Одержання доказів: 

збирання і подання.  Перевірка (дослідження) доказів.  Слідчі (розшукові) дії – 

основний спосіб збирання і дослідження доказів. Оцінка доказів.  Версії у процесі 

доказування.  Використання досягнень науки і техніки в процесі доказування.  

 Презумпції і преюдиції у доказуванні. Презумпція невинуватості 

обвинуваченого та її реалізація в практиці слідчих і судових органів. Моральний 

зміст норм, які регулюють доказування, та етика доказування.  

Поняття і зміст оцінки доказів у кримінальному провадженні. Принципи 

оцінки доказів.  Внутрішнє переконання в оцінці доказів.  

 

Тема 6.  Суб’єкти кримінального процесуального доказування 

 Поняття суб’єктів доказування у кримінальному провадженні.  

Класифікація суб’єктів доказування.  

 Обов’язок доказування у кримінальному провадженні.  Слідчий та 

прокурор як суб’єкти доказування.  Роль суду у доказуванні у кримінальних 

справах.  Підозрюваний і обвинувачений,  як суб’єкти доказування.  Захисник як 

суб’єкт доказування.  Законний представник неповнолітнього обвинуваченого 

(підсудного) як суб’єкт процесуального доказування.  Потерпілий, цивільний 

позивач, цивільний відповідач та їх представники як суб’єкти доказування.  

Тема 7. Особливості доказування в окремих категоріях справ 

Особливості доказування у справах неосудних осіб при застосуванні 

примусових заходів медичного характеру. Поняття примусових заходів медичного 

характеру та їх види і процесуальний порядок доказування в  цих справах.  

Доказування у справах про правопорушення неповнолітніх.  Особливості 

предмету доказування у справах про обвинувачення неповнолітніх. Особливості 

провадження у кримінальних справах про правопорушення неповнолітніх. 

 

 

Керівник курсу                                                                           проф. Махінчук В.М.   


