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Метою викладання навчальної дисципліни «Доказування у 

кримінальному провадженні» є навчити студентів визначати і доказувати 

юридично значущі факти та обставини у кримінальному провадженні. Мета 

включає в себе три діалектично пов’язані між собою аспекти: 

а) науково-юридичний аспект мети полягає в тому, щоб по закінченню 

навчання студент мав достатній для якісної роботи рівень юридичних знань 

як про загальні вимоги до форми та змісту доказування, так і про правила, 

особливості доказування в окремих категоріях кримінальних проваджень, міг 

працювати не тільки «шаблонно», але й самостійно орієнтувався у складних 

та різноманітних умовах, що складаються в ході кримінального провадження; 

б) загальноосвітній аспект мети полягає в тому, щоб розвинути у 

студента вміння чітко, грамотно та логічно доказувати юридично значущі 

факти та обставини в кримінальному провадженні, а також максимально 

точно та зрозуміло фіксувати у протоколах хід та результати проведення 

слідчих (розшукових) дій; 

в) виховний аспект мети полягає в тому, щоб максимально адаптувати 

студента для повноцінної, плідної та ефективної роботи з доказування у 

кримінальному провадженні; сприяти формуванню патріотизму, громадсько-

політичної та правової культури задля того, щоб у процесі доказування він 

міг на своєму прикладі укріплювати імідж правоохоронних органів, 

реалізуючи тим самим відповідний напрямок курсу Міністерства внутрішніх 

справ України. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальне 

прво», «Кримінальний процес», «Адвокатура України». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Доказування у 

кримінальному провадженні». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні 

знати: 

1) на понятійному рівні: основні терміни і юридичні категорії, за 

допомогою яких відбувається доказування у кримінальному провадженні, та 

їх змістовне навантаження; 

2) на фундаментальному рівні: правила застосування норм 

кримінального процесуального закону під час виконання завдань 

кримінального провадження, пов’язаних із доказуванням у кримінальному 

провадженні; 

3) на практично-творчому рівні: правила застосування 

кримінального процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а 

також правила застосування аналогії закону і аналогії права під час 

доказування в кримінальному провадженні. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати кримінальний 

процесуальний закон у ситуаціях, які обговорювалися на заняттях; 
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2) на алгоритмічному рівні: правильно виконувати вимоги закону та 

відомчих нормативних актів щодо розслідування різних видів злочинів, а 

також тактично грамотно проводити слідчі (розшукові) дії, дотримуючись 

принципу наступальності в правоохоронній діяльності. 

3) на евристичному рівні: виконувати діяльність за складним 

алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує 

використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації, а 

саме: розкривати злочини по «гарячих слідах»; здійснювати збір фактичних 

даних (доказів); давати оцінку окремим доказам (у певних процесуальних і 

кримінальних ситуаціях); застосовувати основні прийоми виявлення та 

фіксації доказів; 

4) на творчому рівні: проводити дослідження кримінальної 

процесуальної регламентації способів доказування в різних слідчих 

ситуаціях, вибирати з множини способів доказування такі, що дозволяють 

найбільш ефективно вирішувати завдання кримінального провадження під 

час розслідування конкретних кримінальних правопорушень. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Поняття і зміст кримінально-процесуального 

доказування 

Поняття і сутність кримінально-процесуального доказування. Основні 

риси кримінально-процесуального доказування. Гносеологічна, інформаційна 

та правова сутність кримінально-процесуального доказування. 

Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального 

доказування. Зміст об’єктивної істини у кримінальному процесі та 

співвідношення з абсолютною і відносною істиною. Шляхи досягнення 

об’єктивної істини у кримінальному судочинстві. 

Конституційні та інші засади кримінально-процесуального 

доказування. Основні засади і правила оцінки доказів у кримінальному 

процесі. 

Поняття і сутність збирання доказів у кримінальному судочинстві. 

Кримінально-процесуальні засоби збирання (формування) доказів та їх 

процесуальних джерел. Перевірка доказів, її поняття, сутність, основні 

способи і правила. Поняття і сутність оцінки доказів та їх процесуальних 

джерел у кримінальному процесі. Внутрішнє переконання слідчого, 

прокурора, слідчого судді і суду, та його значення для доказування у 

кримінальному процесі. 

Процесуальні гарантії доказування. 

 

ТЕМА 2. Предмет, межі і суб`єкти доказування у кримінальному 

процесі 
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Поняття, сутність і зміст предмету кримінально-процесуального 

доказування. Обставини, що входять до предмету кримінально-

процесуального доказування. Види предмету доказування у кримінальному 

процесі. Загальний і спеціальний предмет кримінально-процесуального 

доказування. 

Особливості предмету доказування на окремих стадіях кримінального 

процесу. Специфіка предмету доказування в окремих категоріях 

кримінальних проваджень. Предмет доказування при прийнятті кримінально-

процесуальних рішень. Подія кримінального правопорушення. Винуватість 

обвинуваченого у вчиненні 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 ступень тяжкості вчиненого 

кримінального правпорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальнівсть або є підставою закриття кримінального провадження. 

Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності 

або покарання.  

Межі й обсяг кримінально-процесуального доказування. Суб`єкти 

кримінально-процесуального доказування. 

 

ТЕМА 3. Поняття, сутність і класифікація доказів у 

кримінальному процесі 

Поняття доказів у кримінальному судочинстві. Гносеологічна, 

інформаційна і правова сутність доказів. Значення доказів та їх 

процесуальних джерел у кримінальному процесі. Належність, допустимість і 

достатність доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві.   

Поняття і умови недопустимості доказів та відомостей, що стосуються 

підозрюваного чи обвинуваченого. Значення рішень інших судів у питаннях 

допустимості доказів.  

Класифікація доказів. Значення класифікації доказів для слідчої і 

судової діяльності Прямі та непрямі докази. Первинні та похідні докази. 

Обвинувальні та виправдувальні докази. 

 

Тема 4. Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у 

кримінальному процесі 

Поняття джерел доказів, їх види та характеристика.  

Показання, як джерело доказу. Види показань. Учасники 

кримінального провадження, які надають показання під час кримінального 

провадження. Особливості отримання показань під час досудового 

розслідування та судового провадження. Підстави та умови прийняття судом 

показань учасників кримінального провадження як доказу.  

Поняття речового доказу у кримінальному провадженні. Умови, за яких 

предмети та документи стають речовим доказом. Види речових доказів. 
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Порядок отримання речових доказів на різних стадіях кримінального 

провадження.   

Документи, як джерело доказів. Відомості, що визначають належність 

документу до речового доказу. Відмінність документу від речового доказу. 

Процесуальне отриманні документів та умови набуття ними ознак доказу. 

Сприйняття судом документів як джерела доказів. Значення документа для 

кримінально-процесуального доказування. 

Висновки експертів, як джерела доказів. Процесуальний порядок 

призначення експертизи та отримання висновку експерта. Процесуальні 

вимоги до висновку експерта. Підстави для призначення експертизи судом та 

сприйняття висновку експерта як доказу. Порядок дослідження експертом 

обставин кримінального правопорушення, певної події або явища. Значення 

висновку експерта для кримінально-процесуального доказування. 

 

ТЕМА 5. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії як 

засоби збирання доказів у кримінальному процесі 

Поняття і система слідчих дій та їх роль у кримінально-

процесуальному доказуванні. Класифікація слідчих дій. Первинні, повторні і 

додаткові слідчі дії. Невідкладні слідчі дії. Обов’язкові слідчі дії для 

доказування. Особливості провадження негласних слідчих дій. 

Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій. Порядок 

процесуального оформлення перебігу і результатів слідчої (розшукової) дії. 

Умови використання результатів слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

Проведення слідчих (розшукових) дій з участю неповнолітніх. 

Отримання доказів під час проведення гласних слідчих (розшукових) 

дій. Допит як джерело доказів. Види допиту та умови визнання його 

результатів доказом. Особливості отримання доказів при проведення його в 

режимі відеоконференції. Умови отримання доказів під час проведення 

обшуку. Огляд та його види. Підстави і порядок проведення огляду. Огляд 

трупа. Огляд предметів і документів. Освідування, його види і порядок 

оформлення. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації трупа. 

Експертиза як слідча дія. Класифікація експертиз в кримінальному 

процесі. Обов’язкові експертизи у кримінальному провадженні. Порядок 

призначення і проведення експертизи в кримінальному процесі. Поняття 

слідчого експеримента, його значення в процесі доказування.  

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій, їх види та значення в 

процесі доказування. Підстави та умови для їх проведення. Використання 

результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

Умови, за яких результати негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути 

використані в процесі доказування.  

Негласна розшукова діяльність слідчого як вид пізнавальної діяльності 

та засіб збирання інформації про обставини вивчення кримінального 

правопорушення. Співвідношення негласної слідчої розшукової діяльності та 

оперативно-розшукової діяльності під час кримінального провадження. 
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Використання результатів, отриманих під час проведення оперативно-

розшукової діяльності в кримінально-процесуальному доказуванні. 

Органи та посадови особи, які мають право збирання інформації під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримання інформації про 

обставини вчинення кримінального правопорушення під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Доказове значення результатів 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Процесуальне оформлення 

результатів. 

Дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, під час судового розгляду справи. Порядок 

представлення інформації та процесуальних документів про результати 

проведення негласних слідчих дій в судовому засіданні. Підстави для 

прийняття результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як 

доказу в кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 6. Доказування під час особливих форм провадження 

Поняття особливих форм кримінального провадження та їх види. 

Особливі форми кримінального провадження в кримінально-процесуальному 

законодавстві зарубіжних країн. Ознаки, які визначають особливості 

доказування під час здійснення зазначених форм провадження.  

Предмет доказування під час здійснення провадження на підставі угод, 

приватного обвинувачення, щодо окремих категорій осіб, неповнолітніх та в 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

Особливості збирання та дослідження доказів, якщо в кримінальному 

провадженні укладено угоду про примирення або визнання винності. 

Порядок дослідження доказів у разі укладання угоди про визнання винності 

або примирення під час судового провадження. 

Особливості збирання доказів під час здійснення провадження, в якому 

вирішується питання про застосування примусових заходів виховного або 

медичного характеру. Доказування підстав для застосування примусових 

заходів до неповнолітнього або особи, яка хворіє психічною хворобою. 

Порядок дослідження доказів після скасування примусових заходів 

медичного характеру. 

Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та збирання доказів 

під час кримінального провадження 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.  

 

ТЕМА 7. Доказування в суді першої інстанції 

Предмет доказування в судовому розгляді та визначення обсягу 

доказів, що підлягають дослідженню. Межі судового розгляду. Відомості, що 
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містяться в матеріалах досудового розслідування, які суд не має право 

допускати як доказ.  

Учасники доказування в стадії судового розгляду. Загальні умови 

доказування в ході судового розгляду. Засоби кримінально-процесуального 

доказування під час судового розгляду. Дії суду, що використовуються для 

доказування, Характеристика засобів доказування та умови їх проведення: 

допит, пред’явлення для впізнання, дослідження речових доказів і 

документів, дослідження звуко- і відеозаписів, огляд місця події, роз’яснення 

спеціаліста.    

Судові дебати і їх значення для доказування. 

Вирок суду як підсумковий результат кримінально-процесуального 

доказування в суді першої інстанції. Законність, обґрунтованість і 

вмотивованість вироку суду. Обвинувальний і виправдувальний вирок.  

 

ТЕМА 8. Особливості доказування під час перегляду судових 

рішень 

Апеляційний суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування. 

Особливості доказування в суді апеляційної інстанції, предмет і межі 

доказування. Судові рішення як предмет перевірки в апеляційному порядку. 

Доповнення, зміна і відкликання апеляцій. Учасники розгляду справи 

та суб’єкти доказування в апеляційній інстанції. Суб’єкти доказування та 

особи, які мають права збирання та подання доказів під час апеляційного  

провадження. Порядок прийняття апеляційним судом нових матеріалів і 

доказів для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення 

та об’єктивності прийняття рішення по справі. Особливості проведення 

слідчих дій для перевірки вимог викладених в апеляційній скарзі. Результати 

розгляду кримінальної справи апеляційним судом. 

Суд касаційної інстанції як суб’єкт кримінально-процесуального 

доказування. Предмет, межі і особливості доказування в касаційній інстанції. 

Доповнення, зміна і відкликання касаційних скарг. Суб’єкти 

доказування та особи, які мають права збирання та подання доказів під час 

касаційного провадження. Обсяг перевірки справи судом касаційної інстанції 

та доказування обставин вчинення злочину. Прийняття касаційним судом 

нових матеріалів. Результати розгляду кримінальної справи касаційним 

судом. Фіксація перебігу і результатів доказування під час касаційного 

провадження. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Доказування під час перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Порядок встановлення 

нововиявлених або виключних обставин, їх доведення та особливості 

доказування. Доказування нововиявлених або виключних обставин у суді. 

Рішення суду як результат перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Доказування у кримінальному провадженні» 

передбачено: 

- для денної форми навчання – залік; 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

1

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

2

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

2

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 

не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 



10 

 

2

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 

2

0 
Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Доказування у кримінальному 

провадженні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань; аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості 

виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; залік.  
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

(Л.Р. Наливайко) 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 

Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ДЕННА  Обсяг 4,0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет(-и) юридичний 

 

Курс 4  Групи ЮД-641, ЮД-642, ЮД-643, ЮД-644, ЮД-645, ЮД-646  

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1

1 

                 2 

 

3 4 5 6 7 8 

1

1 

Поняття і зміст кримінального 

процесуального доказування 

1

14 

4

4 

2

2 

 2

2 

 

10 
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№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1

1 

                 2 

 

3 4 5 6 7 8 

2

2 

Предмет, межі і суб`єкти 

доказування у кримінальному 

процесі 

1

14 

4

4 

2

2 

2

2 

4  

10 

3

3 

Поняття, сутність і класифікація 

доказів у кримінальному процесі 
14 4 2  2 10 

4

4 

Джерела доказів: порядок та засоби 

їх формування у кримінальному 

процесі 

2

14 

4

4 

2

2 

2

2 

2  

10 

5

5 

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії як засоби збирання 

доказів у кримінальному процесі 

1

22 

1

12 

4

4 

4

4 

4

4 

 

10 

6 Доказування під час особливих форм 

провадження 

1

16 

6

6 

4

4 

 2

2 

 

10 

7 Доказування в суді першої інстанції 14 4 2  2 10 

8 Особливості доказування під час 

перегляду судових рішень 

12 2 2   10 

 Разом за семестр 120 40 20 8 12 80 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

 

Керівник кафедри      (С.А. Шалгунова) 
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Додаток 1.2. 

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

            внутрішніх справ 

 

(Л.Р. Наливайко) 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 

Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг 4,0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет(-и) ПЦО ННІ ЗНПК 

 

Курс 4  Групи ЮЗ-641, ЮЗ-642, ЮЗ-731МСН, ЮЗ-821МС 

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1

1 

2 

 

3 4 5 6 7 8 

1

1 

Поняття і зміст кримінального 

процесуального доказування 

1

12 

4

2 

2

2 

 2  

10 
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Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри      (С.А. Шалгунова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

        

2

2 

Предмет, межі і суб`єкти 

доказування у кримінальному 

процесі 

1

12 

4

2 

2

2 

2 4  

10 

3

3 

Поняття, сутність і класифікація 

доказів у кримінальному процесі 
1

12 

2

2 

2 2

2 

  

10 

4

4 

Джерела доказів: порядок та засоби 

їх формування у кримінальному 

процесі 

2

22 

4

2 

2 2

2 

2  

20 

5

5 

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії як засоби збирання 

доказів у кримінальному процесі 

1

28 

1

8 

4 4 4

8 

 

20 

6 Доказування під час особливих форм 

провадження 

1

10 

6     

10 

7 Доказування в суді першої інстанції 14     14 

8 Особливості доказування під час 

перегляду судових рішень 

10     10 

 Разом за семестр 120 16 4 4 8 104 

 Форма підсумкового контролю залік 
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       Додаток 2 

до Робочої програми  

з навчальної дисципліни  

   

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 081 Право 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

 

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

// Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 

- Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.  

- Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

- Акти міжнародного права: 

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

3. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

- закони: 

1. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року // 

Офіційний сайт Верховної Ради [Електронний ресурс] // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082
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3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

4.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509. 

5.  Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 

2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

6.  Про амністію: Закон України від 12 грудня 2008 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189. 

7.  Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

8.  Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 

9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Урядовий кур’єр. - 

2006. - № 60. - С. 18. 

10. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон 

України від 1.12.1994 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - 

Ст. 1. 

- підзаконні акти:  

1. Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при 

затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – 

тримання під вартою під час кримінального провадження: Наказ МВС 

України від 26 березня 2013 р. - № 289/540/5. 

2.  Про затвердження Інструкції про порядок затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 

діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції: Наказ МВС України, СБУ, ГПУ від 26 серпня 2014р. № 872/88/537. 

3.  Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації 

діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп: Наказ МВС України від 18 

грудня 2014 р. № 1107. 

4. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у 

кримінальних справах: багатосторонні договори / [упоряд. О.І. Шинальський 

та ін.]. – К.: Фенікс, 2009. – 1078 с. 

5.  Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 101. – Ст. 3719. 

6. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального 

кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 
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1104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п.  

7. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження: затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 листопада 2012 р. № 1104 // Офіційний вісник України. – 

2012. – № 91. – Ст. 3697. 

8.  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року 

№ 139. 

9.  Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 

року № 4 гн. 

10. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: затв. наказом Ген. прокуратури України, МВС України, СБУ, 

Адміністрації держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-

ва юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.  

11.  Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296. 

12.  Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 

2015 року № 1377. 

13.  Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами 

Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного 

запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: наказ 

МВС України від 13 липня 2016 року № 654.  

14.  Про затвердження Порядку застосування електронних засобів 

контролю: Наказ МВС України від 8 червня 2017 року № 480. 

15.  Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх 

справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при 

встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури від 28 

листопада 2012 року № 1095/955/119. 

16.  Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
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та розслідуванні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 

2017 року № 575. 

17.  Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 

липня 2017 року № 570. 

18.  Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, 

та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

22 жовтня 2012 року № 940. 

19.  Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників 

органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду 

місця події: Наказ МВС України від 03 листопада 2015 року № 1339. 

20.  Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства 

внутрішніх справ України: Наказ МВС від 03.11.2015 № 1343  

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 

44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного 

вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник 

України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.  

2. Рішення Конституційного Суду України, прийняте 30 вересня 2009 

року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний 

сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua. 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення 

частини третьої статті 62 Конституції України: від 20.10.2011 № 12-рп/2011 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11.  

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві» // Постанови Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  

5. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/v0008700-97.  

http://www.ccu.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11
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Підручники: 

1. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. 

Удалової, Д.П. Письменного. – Київ: Центр учб. літ., 2013. – 544 с.  

2. Кримінальний процес: підручник / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. 

Шило. – Харків : Право, 2013. – 824 с.  

3. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: підручник / Л.М. Лобойко. – 

Київ: Істина, 2014. – 432 с.  

4. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: підручник / М.М. 

Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ: 

Либідь, 1999. – 536 с. 

5. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. 

Строгович. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 703 с.  

6. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник / В.М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 420 с.  

 

 Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / 

[Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко та ін.]; за заг. ред. Є.М. 

Блажівського. – Київ: Нац. акад. прокуратури України; Центр учб. літ., 2013. 

– 304 с. 

2. Банчук О.А. 35 неформальних практик у кримінальному судочинстві 

України / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Л.М. Лобойко, З.М. Саідова. – Київ: 

Арт-Дизайн, 2014. – 48 с. 

3. Басиста І.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / І.В. 

Басиста. – Київ: Центр учб. літ., 2010. – 176 с.  

4. Белкин А.Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие / А.Р. Белкин. 

– М.: Норма, 1999. – 429 с.  

5. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / 

А.Р. Белкин. – М.: Норма, 2007. – 528 с. 

6. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. 

Владимиров. – Тула: Автограф, 2000. – 464 c.  

7. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1978. – 303 с.  

8. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: 

наук.-практ. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – Київ: КНТ; Вид. 

Фурса С.Я., 2006. – 272 с.   

9. Грошевой Ю.М. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-

практ. посіб. / Ю.М. Грошевой, В.В. Вапнярчук; за заг. ред. Ю.М. Грошевого. 

– Харків: ФІНН, 2009. – 136 с.  

10. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / О.В. 

Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. – Xарків: Право, 2017. – 288 с. 
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11. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. 

комент.: у 2 т. Т. 1 / [О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.]; 

за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: Право, 2012. – 

768 с.  

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: 

у 2 т. Т. 2 / [Є.M. Блажівський, Ю.M. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.]; за заг. 

ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Xарків: Право, 2012. – 664 с.  

13. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. комент. 

/ за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ: Юстініан, 

2012. – 1328 с.  

14. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. комент. 

/ відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Харків: Одіссей, 

2013. – 1104 с.  

15. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні 

схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: наук.-

практ. посіб. / [Р.Г. Андрєєв, Є.М. Блажівський, М.І. Гошовський та ін.]. – 

Київ: Алерта, 2012. – 736 с. 

16.  Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., 

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. 

– 280 с. 
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20. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном 

судопроизводстве / М.М. Михеенко. – Київ: Изд-во при КГУ, 1984. – 134 с.  
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24. Мазур О.С. Забезпечення прав і законних інтересів особи, яка 
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Право і практика. 

Право і суспільство. 

Право України. 

 

Інтернет-ресурси: 

 

Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України  www.gdo.kiev.ua 

Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua 

Офіційний сайт Вищої ради правосуддя 

України 
www.vru.gov.ua 

Газета „Урядовий кур’єр”  www.ukcc.com.ua 

Газета „Юридична практика” www.practix.com 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 
www.academyvd.dp.ua 

Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
www.lawschool.lviv.ua 

Юридичний факультет Академії управління та 

інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

Юридичний факультет Київського 

національного економічного університету 
www.uf-kneu.kiev.ua 

Освітній портал Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 
www.osvita.org.ua 

Бібліотека національного університету 

державної податкової служби України 
www.library.ufei.ukrsat.com 

Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека www.nplu.kiev.ua  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.practix.com/
http://www.academyvd.dp.ua/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.ariu.berdyansk.net/
http://www.uf-kneu.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.library.ufei.ukrsat.com/
http://www.lib.profi.net.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/bbs/
http://www.liga.kiev.ua/
http://urist.com.ua/
http://www.urist.com.ua/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
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України 

Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленка 
www.korolenko.kharkov.com 

Електронний каталог Рівненської державної 

обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
www.library.vinnitsa.com 

Київська безплатна юридична консультація 

On-line  
www.unic.com.ua 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри     (С.А. Шалгунова) 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Доказування у 

кримінальному провадженні» є навчити студентів визначати і доказувати 

юридично значущі факти та обставини у кримінальному провадженні. Мета 

включає в себе три діалектично пов’язані між собою аспекти: 

а) науково-юридичний аспект мети полягає в тому, щоб по закінченню 

навчання студент мав достатній для якісної роботи рівень юридичних знань 

як про загальні вимоги до форми та змісту доказування, так і про правила, 

особливості доказування в окремих категоріях кримінальних проваджень, міг 

працювати не тільки «шаблонно», але й самостійно орієнтувався у складних 

та різноманітних умовах, що складаються в ході кримінального провадження; 

б) загальноосвітній аспект мети полягає в тому, щоб розвинути у 

студента вміння чітко, грамотно та логічно доказувати юридично значущі 

факти та обставини в кримінальному провадженні, а також максимально 

точно та зрозуміло фіксувати у протоколах хід та результати проведення 

слідчих (розшукових) дій; 

в) виховний аспект мети полягає в тому, щоб максимально адаптувати 

студента для повноцінної, плідної та ефективної роботи з доказування у 

кримінальному провадженні; сприяти формуванню патріотизму, громадсько-

політичної та правової культури задля того, щоб у процесі доказування він 

міг на своєму прикладі укріплювати імідж правоохоронних органів, 

реалізуючи тим самим відповідний напрямок курсу Міністерства внутрішніх 

справ України. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни: «Кримінальне 

прво», «Кримінальний процес», «Адвокатура України». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Доказування у 

кримінальному провадженні». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні 

знати: 

1) на понятійному рівні: основні терміни і юридичні категорії, за 

допомогою яких відбувається доказування у кримінальному провадженні, та 

їх змістовне навантаження; 

2) на фундаментальному рівні: правила застосування норм 

кримінального процесуального закону під час виконання завдань 

кримінального провадження, пов’язаних із доказуванням у кримінальному 

провадженні; 

3) на практично-творчому рівні: правила застосування 

кримінального процесуального закону в умовах конкуренції правових норм, а 

також правила застосування аналогії закону і аналогії права під час 

доказування в кримінальному провадженні. 

вміти: 

1) на репродуктивному рівні: правильно застосовувати кримінальний 

процесуальний закон у ситуаціях, які обговорювалися на заняттях; 
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2) на алгоритмічному рівні: правильно виконувати вимоги закону та 

відомчих нормативних актів щодо розслідування різних видів злочинів, а 

також тактично грамотно проводити слідчі (розшукові) дії, дотримуючись 

принципу наступальності в правоохоронній діяльності. 

3) на евристичному рівні: виконувати діяльність за складним 

алгоритмом, що містить процедуру конструювання рішень і потребує 

використання великих масивів оперативної та раніше засвоєної інформації, а 

саме: розкривати злочини по «гарячих слідах»; здійснювати збір фактичних 

даних (доказів); давати оцінку окремим доказам (у певних процесуальних і 

кримінальних ситуаціях); застосовувати основні прийоми виявлення та 

фіксації доказів; 

4) на творчому рівні: проводити дослідження кримінальної 

процесуальної регламентації способів доказування в різних слідчих 

ситуаціях, вибирати з множини способів доказування такі, що дозволяють 

найбільш ефективно вирішувати завдання кримінального провадження під 

час розслідування конкретних кримінальних правопорушень. 

 

Обсяг навчальної дисципліни: 120 годин; 4,0 кредити ECTS.  

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Поняття і зміст кримінального процесуального 

доказування. 

Поняття і сутність кримінально-процесуального доказування. Основні 

риси кримінально-процесуального доказування. Гносеологічна, інформаційна 

та правова сутність кримінально-процесуального доказування. 

Встановлення об’єктивної істини як мета кримінально-процесуального 

доказування. Зміст об’єктивної істини у кримінальному процесі та 

співвідношення з абсолютною і відносною істиною. Шляхи досягнення 

об’єктивної істини у кримінальному судочинстві. 

Конституційні та інші засади кримінально-процесуального 

доказування. Основні засади і правила оцінки доказів у кримінальному 

процесі. 

Поняття і сутність збирання доказів у кримінальному судочинстві. 

Кримінально-процесуальні засоби збирання (формування) доказів та їх 

процесуальних джерел. Перевірка доказів, її поняття, сутність, основні 

способи і правила. Поняття і сутність оцінки доказів та їх процесуальних 

джерел у кримінальному процесі. Внутрішнє переконання слідчого, 

прокурора, слідчого судді і суду, та його значення для доказування у 

кримінальному процесі. 

Процесуальні гарантії доказування. 

 

ТЕМА 2. Предмет, межі і суб`єкти доказування у кримінальному 

процесі. 
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Поняття, сутність і зміст предмету кримінально-процесуального 

доказування. Обставини, що входять до предмету кримінально-

процесуального доказування. Види предмету доказування у кримінальному 

процесі. Загальний і спеціальний предмет кримінально-процесуального 

доказування. 

Особливості предмету доказування на окремих стадіях кримінального 

процесу. Специфіка предмету доказування в окремих категоріях 

кримінальних проваджень. Предмет доказування при прийнятті кримінально-

процесуальних рішень. Подія кримінального правопорушення. Винуватість 

обвинуваченого у вчиненні 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 ступень тяжкості вчиненого 

кримінального правпорушення, характеризують особу обвинуваченого, 

обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну 

відповідальнівсть або є підставою закриття кримінального провадження. 

Обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності 

або покарання.  

Межі й обсяг кримінально-процесуального доказування. Суб`єкти 

кримінально-процесуального доказування. 

 

ТЕМА 3. Поняття, сутність і класифікація доказів у 

кримінальному процесі. 

Поняття доказів у кримінальному судочинстві. Гносеологічна, 

інформаційна і правова сутність доказів. Значення доказів та їх 

процесуальних джерел у кримінальному процесі. Належність, допустимість і 

достатність доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві.   

Поняття і умови недопустимості доказів та відомостей, що стосуються 

підозрюваного чи обвинуваченого. Значення рішень інших судів у питаннях 

допустимості доказів.  

Класифікація доказів. Значення класифікації доказів для слідчої і 

судової діяльності Прямі та непрямі докази. Первинні та похідні докази. 

Обвинувальні та виправдувальні докази. 

 

Тема 4. Джерела доказів: порядок та засоби їх формування у 

кримінальному процесі. 

Поняття джерел доказів, їх види та характеристика.  

Показання, як джерело доказу. Види показань. Учасники 

кримінального провадження, які надають показання під час кримінального 

провадження. Особливості отримання показань під час досудового 

розслідування та судового провадження. Підстави та умови прийняття судом 

показань учасників кримінального провадження як доказу.  

Поняття речового доказу у кримінальному провадженні. Умови, за яких 

предмети та документи стають речовим доказом. Види речових доказів. 
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Порядок отримання речових доказів на різних стадіях кримінального 

провадження.   

Документи, як джерело доказів. Відомості, що визначають належність 

документу до речового доказу. Відмінність документу від речового доказу. 

Процесуальне отриманні документів та умови набуття ними ознак доказу. 

Сприйняття судом документів як джерела доказів. Значення документа для 

кримінально-процесуального доказування. 

Висновки експертів, як джерела доказів. Процесуальний порядок 

призначення експертизи та отримання висновку експерта. Процесуальні 

вимоги до висновку експерта. Підстави для призначення експертизи судом та 

сприйняття висновку експерта як доказу. Порядок дослідження експертом 

обставин кримінального правопорушення, певної події або явища. Значення 

висновку експерта для кримінально-процесуального доказування. 

 

ТЕМА 5. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії як 

засоби збирання доказів у кримінальному процесі. 

Поняття і система слідчих дій та їх роль у кримінально-

процесуальному доказуванні. Класифікація слідчих дій. Первинні, повторні і 

додаткові слідчі дії. Невідкладні слідчі дії. Обов’язкові слідчі дії для 

доказування. Особливості провадження негласних слідчих дій. 

Загальні правила провадження слідчих (розшукових) дій. Порядок 

процесуального оформлення перебігу і результатів слідчої (розшукової) дії. 

Умови використання результатів слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

Проведення слідчих (розшукових) дій з участю неповнолітніх. 

Отримання доказів під час проведення гласних слідчих (розшукових) 

дій. Допит як джерело доказів. Види допиту та умови визнання його 

результатів доказом. Особливості отримання доказів при проведення його в 

режимі відеоконференції. Умови отримання доказів під час проведення 

обшуку. Огляд та його види. Підстави і порядок проведення огляду. Огляд 

трупа. Огляд предметів і документів. Освідування, його види і порядок 

оформлення. Підстави і процесуальний порядок проведення ексгумації трупа. 

Експертиза як слідча дія. Класифікація експертиз в кримінальному 

процесі. Обов’язкові експертизи у кримінальному провадженні. Порядок 

призначення і проведення експертизи в кримінальному процесі. Поняття 

слідчого експеримента, його значення в процесі доказування.  

Поняття негласних слідчих (розшукових) дій, їх види та значення в 

процесі доказування. Підстави та умови для їх проведення. Використання 

результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. 

Умови, за яких результати негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути 

використані в процесі доказування.  

Негласна розшукова діяльність слідчого як вид пізнавальної діяльності 

та засіб збирання інформації про обставини вивчення кримінального 

правопорушення. Співвідношення негласної слідчої розшукової діяльності та 

оперативно-розшукової діяльності під час кримінального провадження. 
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Використання результатів, отриманих під час проведення оперативно-

розшукової діяльності в кримінально-процесуальному доказуванні. 

Органи та посадови особи, які мають право збирання інформації під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Отримання інформації про 

обставини вчинення кримінального правопорушення під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Доказове значення результатів 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Процесуальне оформлення 

результатів. 

Дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій, під час судового розгляду справи. Порядок 

представлення інформації та процесуальних документів про результати 

проведення негласних слідчих дій в судовому засіданні. Підстави для 

прийняття результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій як 

доказу в кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 6. Доказування під час особливих форм провадження 

Поняття особливих форм кримінального провадження та їх види. 

Особливі форми кримінального провадження в кримінально-процесуальному 

законодавстві зарубіжних країн. Ознаки, які визначають особливості 

доказування під час здійснення зазначених форм провадження.  

Предмет доказування під час здійснення провадження на підставі угод, 

приватного обвинувачення, щодо окремих категорій осіб, неповнолітніх та в 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру.  

Особливості збирання та дослідження доказів, якщо в кримінальному 

провадженні укладено угоду про примирення або визнання винності. 

Порядок дослідження доказів у разі укладання угоди про визнання винності 

або примирення під час судового провадження. 

Особливості збирання доказів під час здійснення провадження, в якому 

вирішується питання про застосування примусових заходів виховного або 

медичного характеру. Доказування підстав для застосування примусових 

заходів до неповнолітнього або особи, яка хворіє психічною хворобою. 

Порядок дослідження доказів після скасування примусових заходів 

медичного характеру. 

Особливості проведення слідчих (розшукових) дій та збирання доказів 

під час кримінального провадження 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.  

 

ТЕМА 7. Доказування в суді першої інстанції 

Предмет доказування в судовому розгляді та визначення обсягу 

доказів, що підлягають дослідженню. Межі судового розгляду. Відомості, що 
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містяться в матеріалах досудового розслідування, які суд не має право 

допускати як доказ.  

Учасники доказування в стадії судового розгляду. Загальні умови 

доказування в ході судового розгляду. Засоби кримінально-процесуального 

доказування під час судового розгляду. Дії суду, що використовуються для 

доказування, Характеристика засобів доказування та умови їх проведення: 

допит, пред’явлення для впізнання, дослідження речових доказів і 

документів, дослідження звуко- і відеозаписів, огляд місця події, роз’яснення 

спеціаліста.    

Судові дебати і їх значення для доказування. 

Вирок суду як підсумковий результат кримінально-процесуального 

доказування в суді першої інстанції. Законність, обґрунтованість і 

вмотивованість вироку суду. Обвинувальний і виправдувальний вирок.  

 

ТЕМА 8. Особливості доказування під час перегляду судових 

рішень. 

Апеляційний суд як суб’єкт кримінально-процесуального доказування. 

Особливості доказування в суді апеляційної інстанції, предмет і межі 

доказування. Судові рішення як предмет перевірки в апеляційному порядку. 

Доповнення, зміна і відкликання апеляцій. Учасники розгляду справи 

та суб’єкти доказування в апеляційній інстанції. Суб’єкти доказування та 

особи, які мають права збирання та подання доказів під час апеляційного  

провадження. Порядок прийняття апеляційним судом нових матеріалів і 

доказів для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення 

та об’єктивності прийняття рішення по справі. Особливості проведення 

слідчих дій для перевірки вимог викладених в апеляційній скарзі. Результати 

розгляду кримінальної справи апеляційним судом. 

Суд касаційної інстанції як суб’єкт кримінально-процесуального 

доказування. Предмет, межі і особливості доказування в касаційній інстанції. 

Доповнення, зміна і відкликання касаційних скарг. Суб’єкти 

доказування та особи, які мають права збирання та подання доказів під час 

касаційного провадження. Обсяг перевірки справи судом касаційної інстанції 

та доказування обставин вчинення злочину. Прийняття касаційним судом 

нових матеріалів. Результати розгляду кримінальної справи касаційним 

судом. Фіксація перебігу і результатів доказування під час касаційного 

провадження. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими або 

виключними обставинами. Доказування під час перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Порядок встановлення 

нововиявлених або виключних обставин, їх доведення та особливості 

доказування. Доказування нововиявлених або виключних обставин у суді. 

Рішення суду як результат перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. 
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Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Доказування у кримінальному провадженні» 

передбачено: 

- для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

1

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 

рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 

завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 

заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

2

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 

планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 

неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

2

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 

не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

2

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 
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2

0 
Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Доказування у кримінальному 

провадженні» засобами діагностики знань (успішності навчання) 

виступають: завдання (для проміжного (по окремих темах) і підсумкового 

контролю знань; аудиторні контрольні роботи; перевірка наявності та якості 

виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи; залік.  
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Додаток 1.1. 

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

  (Л.Р. Наливайко) 

___.___._______ 

 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

 

    Спеціальність 6.030401 Правознавство 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА     Обсяг 4,0 кредитів ЄКТС (120 годин). 

 

Факультет(-и) ПЦО ННІ ЗНПК 

 

Курс 5  Групи ЮЗ-551, ЮЗ-552 

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

а 
р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я
 

1

1 

2 

 

3 4 5 6 7 8 

1

1 

Поняття і зміст кримінального 

процесуального доказування 

1

14 

4

4 

2

2 

2

2 

2  

10 
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Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри      (С.А. Шалгунова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2 

Предмет, межі і суб`єкти 

доказування у кримінальному 

процесі 

1

12 

4

2 

2

2 

2 4  

10 

3

3 

Поняття, сутність і класифікація 

доказів у кримінальному процесі 
1

14 

2

4 

2

2 

2

2 

  

10 

4

4 

Джерела доказів: порядок та засоби 

їх формування у кримінальному 

процесі 

2

22 

4

2 

2

2 

2 2  

20 

5

5 

Слідчі (розшукові) та негласні слідчі 

(розшукові) дії як засоби збирання 

доказів у кримінальному процесі 

1

24 

1

4 

2

2 

2

2 

  

20 

6 Доказування під час особливих форм 

провадження 

1

10 

6     

10 

7 Доказування в суді першої інстанції 14     14 

8 Особливості доказування під час 

перегляду судових рішень 

10     10 

 Разом за семестр 120 16 10 6  104 

 Форма підсумкового контролю залік 
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Додаток 2 

до Робочої програми з 

навчальної дисципліни  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ» 

 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 

Спеціальність 6.030401 Правознавство 

 

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

- Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. 

// Голос України від 19.05.2012 р. № 90-91. 

-  Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651–17 

- Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 

13.04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.  

- Кримінальний кодекс від 5 квітня 2001 р. 

- Акти міжнародного права: 

9. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // У кн.: 

Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - 

К.,1992 р. - С. 18-24. 

10. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 

1966р. // У кн.: Права людини. Міжнародні договори України, декларації, 

документи. - К., 1992 р. - С. 36-62. 

11. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 

від 4 листопада 1950 р. // Рада Європи, Страсбург, 1995 р. 

- закони: 

1. Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року // 

Офіційний сайт Верховної Ради [Електронний ресурс] // 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 

1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55082
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12.  Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 

липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509. 

13.  Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 

2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577. 

14.  Про амністію: Закон України від 12 грудня 2008 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2009. – № 15. – Ст. 189. 

15.  Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256. 

16.  Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232. 

9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду 

з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Урядовий кур’єр. - 

2006. - № 60. - С. 18. 

10. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові 

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон 

України від 1.12.1994 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. - 

Ст. 1. 

- підзаконні акти:  

1. Про заходи стосовно дотримання вимог законодавства при 

затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у вчиненні 

злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – 

тримання під вартою під час кримінального провадження: Наказ МВС 

України від 26 березня 2013 р. - № 289/540/5. 

21.  Про затвердження Інструкції про порядок затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 

діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах 

воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної 

операції: Наказ МВС України, СБУ, ГПУ від 26 серпня 2014р. № 872/88/537. 

22.  Про затвердження Інструкції про порядок створення та 

організації діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп: Наказ МВС 

України від 18 грудня 2014 р. № 1107. 

23. Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у 

кримінальних справах: багатосторонні договори / [упоряд. О.І. Шинальський 

та ін.]. – К.: Фенікс, 2009. – 1078 с. 

24.  Про затвердження Порядку інформування центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363 // 

Офіційний вісник України. – 2011. – № 101. – Ст. 3719. 

25. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального 

кодексу України: постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 

1104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-п


42 

 

26. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх 

реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних 

з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна 

під час кримінального провадження: затв. постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 листопада 2012 р. № 1104 // Офіційний вісник України. – 

2012. – № 91. – Ст. 3697. 

27.  Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 5 квітня 2016 року 

№ 139. 

28.  Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному 

провадженні: Наказ Генеральної прокуратури України від 19 грудня 2012 

року № 4 гн. 

29. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні: затв. наказом Ген. прокуратури України, МВС України, СБУ, 

Адміністрації держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-

ва юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.  

30.  Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху 

кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної 

поліції України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 

2016 року № 296. 

31.  Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в 

органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення 

та інші події: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 

2015 року № 1377. 

32.  Про затвердження Інструкції про порядок виконання органами 

Національної поліції ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного 

заходу у вигляді домашнього арешту та про зміну раніше обраного 

запобіжного заходу на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту: наказ 

МВС України від 13 липня 2016 року № 654.  

33.  Про затвердження Порядку застосування електронних засобів 

контролю: Наказ МВС України від 8 червня 2017 року № 480. 

34.  Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх 

справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при 

встановленні факту смерті людини: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України, Міністерства охорони здоров’я, Генеральної прокуратури від 28 

листопада 2012 року № 1095/955/119. 

35.  Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні 

та розслідуванні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07 липня 

2017 року № 575. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12
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36.  Про організацію діяльності органів досудового розслідування 

Національної поліції: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 6 

липня 2017 року № 570. 

37.  Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні 

правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, 

та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах 

внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 

22 жовтня 2012 року № 940. 

38.  Про затвердження Інструкції про порядок залучення працівників 

органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду 

місця події: Наказ МВС України від 03 листопада 2015 року № 1339. 

39.  Про затвердження Положення про Експертну службу Міністерства 

внутрішніх справ України: Наказ МВС від 03.11.2015 № 1343  

- постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, 

Верховного): 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-17/2000 за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича 

щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 

44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного 

вибору захисника) від 16.11.2000 р. за № 13-рп/2000 // Офіційний вісник 

України. - 2000. - № 47. - Ст. 2045.  

2. Рішення Конституційного Суду України, прийняте 30 вересня 2009 

року у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря 

Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 

Конституції України (справа про право на правову допомогу) // Офіційний 

сайт Конституційного Суду України www.ccu.gov.ua. 

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 

поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення 

частини третьої статті 62 Конституції України: від 20.10.2011 № 12-рп/2011 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11.  

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. 

№ 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у 

кримінальному судочинстві» // Постанови Пленуму Верховного Суду 

України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. 

В.Т. Маляренка. - К., 2004.  

5. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: 

постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/v0008700-97.  

 

Підручники: 

http://www.ccu.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11
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1. Кримінальний процес: підручник / за заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. 

Удалової, Д.П. Письменного. – Київ: Центр учб. літ., 2013. – 544 с.  

2. Кримінальний процес: підручник / [Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. 

Туманянц та ін.] ; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. 

Шило. – Харків : Право, 2013. – 824 с.  

3. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: підручник / Л.М. Лобойко. – 

Київ: Істина, 2014. – 432 с.  

4. Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: підручник / М.М. 

Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ: 

Либідь, 1999. – 536 с. 

5. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. 

Строгович. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. – 703 с.  

6. Тертишник В.М. Кримінальний процес України. Особлива частина: 

підручник / В.М. Тертишник. – Київ: Алерта, 2014. – 420 с.  

 

 Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / 

[Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко та ін.]; за заг. ред. Є.М. 

Блажівського. – Київ: Нац. акад. прокуратури України; Центр учб. літ., 2013. 

– 304 с. 

2. Банчук О.А. 35 неформальних практик у кримінальному судочинстві 

України / О.А. Банчук, І.О. Дмитрієва, Л.М. Лобойко, З.М. Саідова. – Київ: 

Арт-Дизайн, 2014. – 48 с. 

3. Басиста І.В. Кримінальний процес України: навч. посіб. / І.В. 

Басиста. – Київ: Центр учб. літ., 2010. – 176 с.  

4. Белкин А.Р. Теория доказывания: науч.-метод. пособие / А.Р. Белкин. 

– М.: Норма, 1999. – 429 с.  

5. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве / 

А.Р. Белкин. – М.: Норма, 2007. – 528 с. 

6. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. 

Владимиров. – Тула: Автограф, 2000. – 464 c.  

7. Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 1978. – 303 с.  

8. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: 

наук.-практ. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – Київ: КНТ; Вид. 

Фурса С.Я., 2006. – 272 с.   

9. Грошевой Ю.М. Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-

практ. посіб. / Ю.М. Грошевой, В.В. Вапнярчук; за заг. ред. Ю.М. Грошевого. 

– Харків: ФІНН, 2009. – 136 с.  

10. Кримінальний процес: навч. посіб. для підгот. до іспиту / О.В. 

Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів та ін. – Xарків: Право, 2017. – 288 с. 

11. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. 

комент.: у 2 т. Т. 1 / [О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.]; 
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за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Харків: Право, 2012. – 

768 с.  

12. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент.: 

у 2 т. Т. 2 / [Є.M. Блажівський, Ю.M. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.]; за заг. 

ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Xарків: Право, 2012. – 664 с.  

13. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. комент. 

/ за заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – Київ: Юстініан, 

2012. – 1328 с.  

14. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.- практ. комент. 

/ відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. – Харків: Одіссей, 

2013. – 1104 с.  

15. Кримінальний процесуальний кодекс України: структурно-логічні 

схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів: наук.-

практ. посіб. / [Р.Г. Андрєєв, Є.М. Блажівський, М.І. Гошовський та ін.]. – 

Київ: Алерта, 2012. – 736 с. 

18.  Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст]/ [Рожнова В.В., 

Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. 

– 280 с. 

19.  Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним 
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час кримінального провадження / В.В. Тютюнник // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. – Вип. 

28, т. 3. – С. 137–140.  

47. Хацуляк О.Ю. Місце актів ревізій та перевірок у кримінальному 

провадженні / О.Ю. Хацуляк // Юридична наука. – 2015. – № 5. – С. 156–161. 
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48. Черняк Н. Процесуальні особливості проведення допиту та 

пред’явлення для впізнання в режимі відеоконференції за законодавством 

України / Н. Черняк, А. Гаркуша // Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică = 

Национальный юридический журнал: теория и практика = National Law 
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49. Яновська О.Г. Змагальні засади процесу доказування в 

кримінальному провадженні / О.Г. Яновська // Юридична Україна. – 2013. – 

№ 8.  

Інші джерела: 

Перелік рекомендованих періодичних видань: 

Адвокат. 

Бюлетень Міністерства юстиції України. 

Вісник Верховного Суду України. 

Вісник Конституційного Суду України. 

Віче. 

Влада. Людина. Закон. 

Держава і право. 

Офіційний вісник України. 

Підприємництво, господарство і право. 

Право і практика. 

Право і суспільство. 

Право України. 
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Інтернет-ресурси: 

 

Офіційний cайт Верховної Ради України  www.zakon.rada.gov.ua 

Законопроекти України (сайт ВРУ) www.zakon.gov.ua 

Сайт нормативно-правових документів 

Кабінету Міністрів України 
www.kmu.gov.ua 

Офіційний cайт Верховного Суду України www.scourt.gov.ua 

Офіційний сайт представництва Президента 

України 
www.prezident.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства Юстиції України  www.gdo.kiev.ua 

Офіційний cайт Національного банку України www.bank.gov.ua 

Офіційний сайт Вищої ради правосуддя 

України 
www.vru.gov.ua 

Газета „Урядовий кур’єр”  www.ukcc.com.ua 

Газета „Юридична практика” www.practix.com 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 
www.academyvd.dp.ua 

Академія правових наук України www.aprnu.kharkiv.org 

Юридичний факультет Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 
www.lawschool.lviv.ua 

Юридичний факультет Академії управління та 

інформаційних технологій 
www.ariu.berdyansk.net 

Юридичний факультет Київського 

національного економічного університету 
www.uf-kneu.kiev.ua 

Освітній портал Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна 
www.osvita.org.ua 

Бібліотека національного університету 

державної податкової служби України 
www.library.ufei.ukrsat.com 

Юридичний факультет Запорізького 

державного університету 
www.lib.profi.net.ua  

Вісник податкової служби України www.visnuk.com.ua 

Вiсник державної служби України www.guds.gov.ua 

Обговорення правових питань "LIGA 

ONLINE" 
www.liga.kiev.ua 

Юридичний сайт "ЮРИСТ" www.urist.com.ua 

Віртуальна Школа Права www.lawschool.lviv.ua 

Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернадського 
www.nbuv.gov.ua 

Національна Парламентська бібліотека 

України 
www.nplu.kiev.ua  

Бібліотека ім. Лесі Українки www.lucl.lucl.kiev.ua 

Бібліотека Верховної Ради України www.rada.kiev.ua/library 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.zakon.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.prezident.gov.ua/
http://www.gdo.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.vru.gov.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.ukcc.com.ua/
http://www.practix.com/
http://www.practix.com/
http://www.academyvd.dp.ua/
http://www.aprnu.kharkiv.org/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.ariu.berdyansk.net/
http://www.uf-kneu.kiev.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.library.ufei.ukrsat.com/
http://www.lib.profi.net.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.guds.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/bbs/
http://www.liga.kiev.ua/
http://urist.com.ua/
http://www.urist.com.ua/
http://www.lawschool.lviv.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lucl.lucl.kiev.ua/
http://www.rada.kiev.ua/library
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Харківська державна наукова бібліотека 

ім. В.Г. Короленка 
www.korolenko.kharkov.com 

Електронний каталог Рівненської державної 

обласної бібліотеки 
www.libr.rv.ua 

Вінницька обласна універсальна наукова 

бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
www.library.vinnitsa.com 

Київська безплатна юридична консультація 

On-line  
www.unic.com.ua 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових 

дисциплін, протокол від «___» __________ 20___ № ____. 

 

 

Керівник кафедри     (С.А. Шалгунова) 

 

 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу Ю.І. Тюря 
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