Теорія доказового права
Виконання завдань цивільного судочинства залежить від ефективності процесуальної
діяльності, спрямованої на встановлення об'єктивної істини по справі, а саме від процесу
доказування. Саме тому сьогодні є потреба у кваліфікованих юристах, які здатні
виконати всі необхідні дії і прийняти законні процесуальні рішення.
Метою є поглиблене вивчення теорії кримінального, цивільного, господарського,
нотаріального і адміністративного процесів в частині збирання і дослідження доказів.
Важливим є набуття практичних навичок застосування вказаних положень під час рішення
завдань юридичної практики.
Завданням дисципліни є узагальнення раніше отриманих знань щодо доказів і
доказування і різних галузях процесуального права і використання отриманих знать у своїй
практичній юридичній діяльності.
Предметом вивчення дисципліни є процес доказування і докази в різних видах
судочинства.
Об’єктом є цивільне, цивільно-процесуальне, кримінальне, кримінальнопроцесуальне, нотаріальне, адміністративно-процесуальне законодавство, що регулює
питання вирішення процесуальних завдань в кожному з перерахованих видах
судочинства.
Місце дисципліни в освітньому процесі підготовки магістрів: дисципліна базується
на знанні цивільного і кримінального права та процесу, криміналістики.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни магістрант повинен
Знати:
 методи і методологію юридичного обґрунтування цивільно-правових,
господарських та кримінально-правових рішень;
 класифікацію доказів;
 вимоги до подання доказів, процесуальне оформлення доказів, порядок подання
доказів;
 порядок забезпечення доказів;
 суб'єктів доказового права, сучасна змагальна процедура у доказовому праві;
 стадії процесу доказування, предмет доказування;
 порядок дослідження доказів;
 порядок призначення експертизи;
 правила підготовки тексту та укладання угод; порядок захисту прав та інтересів
підприємств в суді, господарському суді, третейському суді; основи правового
регулювання боротьби з правопорушеннями; вимоги до документів правового
характеру;
 вільно орієнтуватись в цивільному, сімейному, адміністративному, цивільнопроцесуальному законодавстві;
 матеріальні і процесуальні закони, особливості виконавчої діяльності;
 законодавство про судоустрій і судочинство, судове діловодство, судову
статистику, правила ведення картотек;
 поточне законодавство;
Вміти:
 орієнтуватися у нормативних актах, застосовувати їх для розв'язання конкретних
правових ситуацій;
 складати і розробляти правову документацію в різних галузях права;
 тлумачити чинне законодавство;
 класифікувати докази;
 аналізувати судову практику;
 брати участь у судових дебатах;








складати клопотання і зустрічний позов;
досліджувати письмові докази;
призначати експертизи;
збирати, досліджувати і оцінювати докази;
застосовувати норми всіх галузей права у процесі вчинення дій, що мають
юридичний зміст чи значення;
давати оцінку доказів в правових ситуаціях.
Зміст дисципліни

Тема 1. Судова влада.
Тема 2. Засоби доказування та аналіз основних видів доказів.
Тема 3. Сторони як суб’єкти доказового процесу.
Тема 4. Стадії процесу доказування в різних видах судочинства.
Тема 5. Належність та допустимість доказів в різних видах судочинства.
Тема 6. Підстави звільнення від доказування, практичне їх значення.
Тема 7. Особливості доказування на стадії попереднього судового засідання в різних
видах судочинства.
Тема 8. Особливості доказування на стадії безпосереднього розгляду справ, а також
доказування на стадії апеляційної та касаційної інстанції.
Викладацький склад
Шульженко Ассоль
volodimirivna.html

Володимирівна

http://ur.sau.sumy.ua/2015/1247/shulzhenko-assol-

Основна література
1. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991// ВВР України. 1992
- №6. – Ст. 56.
2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.//ВВР. - 2004. - №
40-41, 42. - Ст.492
3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.// УК. – 17
серпня 2005 р. - № 153-154.
4. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.11.2006 р. № 018/2651 “Про деякі питання призначення судових експертиз”
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.06.2008 р. № 018/348 «Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз»

