
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проблеми кримінального процесуального доказування 
1. Кафедра: Кафедра кримінального процесу 

2. Ступінь вищої 

освіти 

Доктор філософії 

3. Статус 

навчальної 

дисципліни 

Вибіркова  

4. Місце в 

структурно-

логічній схемі 

Викладається у 1 семестрі 1 курсу  

5. Кількість 

кредитів ЄКТС: 

- загальна 

кількість годин:  

- з них 

аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські та 

практичні 

заняття 

- самостійна 

робота: 

3 

 

 

90 

 

14/ 4 

 

16/ 4 

60/ 82 

6. Короткий зміст 

навчальної 

дисципліни 

Мета викладання вибіркової навчальної дисципліни 

«Актуальні питання доказового права» полягає у закріпленні, 

розширенні та поглибленні знань слухачами норм законодавства, 

які регулюють діяльність органів досудового розслідування та 

учасників кримінального провадження щодо здійснення 

кримінального процесуального доказування у кримінальному 

провадженні, набуття практичних навичок самостійно 

аналізувати стан дотримання законодавства та реагувати на 

порушення законів. 

 

7. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Методика та організація підготовки та написання дисертації», 

«Сучасні інформаційні технології в юридичних дослідженнях», 

«Доктрина прав людини», «Теоретико-методологічні проблеми 

кримінального права», «Криміналістичні версії під час 

розслідування кримінальних правопорушень», «Методика 

розслідування окремих видів кримінальних правопорушень» 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських та 

практичних занять. Лекції здійснюються з ключових проблем 

курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький 



 

методи. 

 

9. Форма 

контролю: 

Залік 

10. Методи та 

критерії 

оцінювання: 

 (для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню 

навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто 

підсумкова кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб 

отримати позитивну оцінку накопичується здобувачем вищої 

освіти протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 

балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова оцінка 

множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати 

навчання:  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

є: 

 набуття навичок тлумачення положення норм 

Конституції України, чинного законодавства щодо здійснення 

досудового розслідування у кримінальному провадженні; 

 усвідомлення організаційно-правового змісту, сутності 

та значення досудового розслідування у кримінальному 

судочинстві; 

 вільна орієнтація в системі чинного законодавства, що 

регулює здійснення досудового розслідування у кримінальному 

процесі. 

 застосовування отриманих знань у практичній 

юридичній діяльності. 

 здатність пристосовуватися до нових змін у 

кримінально-процесуальному регулюванні. 

 можливість проведення самостійних досліджень на 

сучасному науковому рівні, надання власного визначення 

правовим категоріям, пропозицій щодо удосконалення 

кримінально-процесуального законодавства. 

  формування вміння аналізу чинного кримінального 

процесуального закону, підзаконних та відомчих нормативних 

актів, співставлення їх норм з вимогами міжнародного 

законодавства, рішеннями Європейського суду з прав людини, 

рішеннями національних судів в питаннях збирання та перевірки 

доказів під час досудового розслідування. 

 

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує 

вивчення навчальної дисципліни (з ОНП). 



 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність виявляти та вирішувати проблеми, 

генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і 

здійснювати власні дослідження.  

ЗК2. Здатність приймати обґрунтовані самостійні рішення, 

планувати, організовувати і здійснювати комплексні дослідження 

на сучасному рівні з використанням новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій на основі цілісного системного 

наукового світогляду з використанням знань в області права. 

ЗК5. Здатність вільно сприймати, обробляти та 

презентувати інформацію державною та іноземною мовами на 

загальні та фахові теми.  

ЗК6. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись 

думками із загальною та спеціальною аудиторією у 

національному та міжнародному контексті, а також подавати 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб. 

Спеціальні компетентності: 

СК3. Здатність ідентифікувати, збирати, опрацьовувати, 

аналізувати та критично оцінювати результати правотворчої 

діяльності, виробляти пропозиції щодо її удосконалення. 

СК9. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, а також 

практики Європейського суду з прав людини на розвиток 

правової системи та правозастосування в Україні. 

СК16. Здатність здійснювати тлумачення кримінально-

процесуальних норм під час проведення досудового 

розслідування. 

Результати навчання: 

РН1. Самостійно мислити, проводити критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових та комплексних ідей.  

РН7. Вміти використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні, пошуку, 

обробленні, аналізі правової інформації та інтерпретації 

правових джерел, зокрема, статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні 

системи. 

РН9. Аналізувати та тлумачити чинне законодавство, 

правотворчу і правозастосовчу діяльність, розробляти пропозиції 

щодо їх удосконалення та впровадження у практичну діяльність. 

РН11. Вміти самостійно збирати та критично 

опрацьовувати правові джерела, проводити їх текстологічне 



 

вивчення, тлумачення, надавати їм критичну характеристику. 

РН21. Прийняття самостійних рішень по кримінальному 

провадженню. 
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