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ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОКАЗІВ І ДОКАЗУВАННЯ В ЮРИДИЧНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Анотація. Дисципліна «Теорія і практика доказів і доказування в юридичному процесі» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і 
професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування знань про доказування і 
докази в юридичному процесі. Аналізуються питання ,що виникають під час здійснення 
доказування в різних формах юридичного процесу (цивільний, господарський, кримінальний, 
адміністративний процеси та у справах про адміністративні правопорушення).  
Кількість кредитів: 4  
Викладачі: Шумило Микола Єгорович, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки 
України, член-кореспондент НАПр Наук України.  
Профіль викладача:  https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=239 
Гринюк Володимир Олексійович, д.ю.н. доцент.  
Профіль викладача: https://law.knu.ua/ua/teachers-page?id=165 
Мета навчальної дисципліни: поглиблення теоретичних та практичних знань про 
доказування і докази в юридичному процесі, формування у аспірантів практичних навичок 
застосування правових норм доказового права, вміння оперувати основними поняттями та 
категоріями з означеної проблематики.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати: основні поняття, категорії про доказування і докази в різних 
процесуальних галузях права (цивільне, господарське, кримінальне, адміністративне 
судочинство та судочинство у справах про адміністративні правопорушення); положення 
процесуального законодавства України, що регламентує зазначені питання у різних формах 
судочинства, теорію та практику їх застосування, а також міжнародно-правові акти з питань 
доказового права. 
Аспірант повинен вміти: аналізувати спірні питання про доказування і докази в різних формах 
судочинства; збирати, обробляти, узагальнювати та оцінювати емпіричний матеріал з 
доказового права; самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати норми 
процесуального законодавства з питань доказування та доказів, виконувати тестові завдання, 
виконувати інші види самостійної роботи.  
Змістові модулі: 

 Теорія і практика доказування в юридичному процесі;  

 Теорія і практика доказів в юридичному процесі.  
Мова викладання: українська.  
Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.9 читається на другому році навчання. Термін 
вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 
філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 
заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи 
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