
Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.10 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
04119, м. Київ, вуя. Мельникова, 36/1

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право 
і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність дисертаційного дослідження з теорії доведення у 

цивілістичному процесі зумовлена, насамперед, тим, що сучасний стан і 

проблематика правових аспектів отримання ефективної реалізації, 

охорони, захисту та відновлення прав, свобод чи інтересів осіб потребують 

нового поглибленого, комплексного осмислення. Без здійснення 

системного аналізу головних структурних елементів (доказів, доводів, 

процесів доказування і доведення), які дозволяють досягти таким особам 

найбільш оптимальних для них результатів звернення до уповноважених 

державою органів (осіб) у цих сферах (нотаріуси, суди, державні, приватні 

виконавці), неможливо забезпечити на практиці цілісність та ефективність 

дії правового механізму реалізації, охорони, захисту та відновлення 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, а 

також з ’ясувати перспективи його подальшого розвитку.

До того ж цілком обґрунтованим є комплексний підхід до розгляду 

категорії доведення саме у межах таких процесів, як нотаріальний, 

цивільний та виконавчий, які у своїй сукупності не лише утворюють 

практично нову та малодосліджену категорію «цивілістичного процесу», 

а й дозволяють ретельно вивчити вияв доведення у кожній окремій 

складовій такого нового процесуального утворення, а ткаож конкатенацію
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взаємозв’язку та взаємодії таких компонентів у межах цивілістичного 

процесу.

Хоча дисертаційна робота -  це, насамперед, наукове дослідження 

теорії доведення у цивілістичному процесі, вона має й практичне значення, 

оскільки в ній аналізується судова, виконавча та нотаріальна практика. 

Крім того, пропонується низка суттєвих змін до законодавчих актів 

України, зокрема ЦПК України, законів України «Про нотаріат» та «Про 

виконавче провадження».

Слід також звернути увагу й на те, що сьогодні як в Україні, так і в 

зарубіжних державах на науковому рівні здійснюється подальше 

реформування процесуальних галузей; переосмислюються існуючі 

пріоритети та постулати норм процесуального права, а тому цивілістичний 

процес має набувати все більш вагомого значення в системі національного 

права.

Отже, дослідження проблемних аспектів, пов’язаних із доведенням, 

які виникають у самостійних юридичних процесах, через призму 

цивілістичного процесу, є актуальним та своєчасним. При цьому значний 

науковий інтерес має характеристика доведення, його складових (і у межах 

такого наукового об’єднання як цивілістичний процес, і в межах кожного 

із окремих юридичних процесів -  нотаріального, цивільного та 

виконавчого), що вказує на кропітку та наполегливу працю автора, 

спрямовану на ретельний аналіз усіх існуючих поглядів, підходів, теорій, 

доктрин і вироблення не лише власної позиції з кожного проблемного 

питання, а й спрямованість на побудову теорії досліджуваного правового 

явища.

Закріплення на законодавчому рівні, зокрема у ЦПК України, певних 

юридичних категорій, які мають у своїй квінтесенції розумову діяльність 

без розкриття їх змісту, а саме таких, як: «внутрішнє переконання», 

«оцінка», «доводи», «мотиви», «міркування», «репліка» тощо, так і 

відсутність їх нормативного закріплення у межах нотаріального,
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виконавчого процесу, і при цьому їх практична наявність у нотаріальному, 

виконавчому провадженнях додатково підтверджують актуальність та 

значимість дисертаційної роботи.

Звертаємо увагу і на те, що робота виконана в межах наукової теми 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС», яка всебічно досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також відповідає 

плану науково-дослідної роботи кафедри нотаріального та виконавчого 

процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Охорона та захист прав в 

цивілістичному процесі».

З огляду на зазначене, актуальність дисертаційного дослідження 

Тетяни Миколаївни Кучер на тему «Теорія доведення у цивілістичному 

процесі» є безсумнівною.

Постановка мети, сформульовані завдання дисертації, хід їх 

вирішення засвідчують наукову новизну роботи і визначають її як одну із 

перших спроб на дисертаційному рівні дослідити теорію доведення у 

нотаріальному, цивільному і виконавчому процесах, їх взаємодію та 

взаємозв’язок через призму цивілістичного процесу, спрямованого на 

реалізацію правоохоронної та правозахисної функції, що визначається 

завданнями, повноваженнями суб’єктів і специфікою регламентації 

процедур у межах окремих його складових (нотаріальний, цивільний, 

виконавчий процеси).

Дисертант добре обізнана з матеріалом, відчувається грунтовне 

опрацювання джерел і вдале володіння сучасними методами наукового 

пізнання правових явищ. Крім того, виклад матеріалу у дисертації 

відзначається послідовністю, взаємозумовленістю концепції і результатів, 

цікавим змістовним наповненням та аргументованістю.

Характерною ознакою дисертаційної роботи є те, що у перших двох 

розділах здійснено системний аналіз теоретичних основ доведення в
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цивілістичному процесі, визначена його правова природа, методологія, 

функції, принципи і структура з притаманною їй сутністю, системою, 

елементами та їх взаємодією. Третій і четвертий розділи дисертації 

спрямовані на дослідження особливостей доведення під час розгляду справ 

у порядку цивільного судочинства України як складової цивілістичного 

процесу залежно від притаманних йому видів (наказне, позовне, окреме), а 

також під час доведення у позасудовій (нотаріальний процес) та 

постсудовій (виконавчий процес) компетенції. Як вбачається із дисертації, 

її розділи пов’язані внутрішньою логікою і послідовністю викладу думок.

Дисертаційна робота Т. М. Кучер містить низку положень, які мають 

наукове значення і практичну спрямованість. Це підтверджується, зокрема, 

актом про впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність від 25 травня 2015 року, підставою якого були 

пропозиції автора по удосконаленню норм чинного ЦПК України, законів 

України «Про нотаріат» та «Про виконавче провадження.

Також зауважимо, що сформульовані в дисертації наукові положення, 

висновки та рекомендації пропонуються як результат критичної оцінки 

численних наукових джерел, ретельного науково-професійного аналізу 

законодавства України та іноземних держав, судової, нотаріальної та 

виконавчої практики з питань доведення, доказування у цивілістичному 

процесі. Тому переважна більшість наукових положень та висновків 

сприймаються як добре обґрунтовані, виважені і видаються 

переконливими.

Результати дисертаційної роботи свідчать про глибоке вивчення і 

ґрунтовний аналіз автором досліджуваних гіпотез, концепцій доведення у 

цивілістичному процесі, власне бачення шляхів розв’язання проблем, які 

виникають у цивілістичному процесі, спрямованому на реалізацію, 

охорону, захист та відновлення прав, свобод чи інтересів осіб. Робота 

виконана на належному науково-теоретичному і методичному рівні, 

свідчить про високий рівень освіченості і грамотності її автора.
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Наукова новизна результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що 

дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням, присвяченим 

сутності доведення у цивілістичному процесі, виокремленню притаманних 

йому елементів (доказів, засобів доказування, доказування, доводів, 

мотивів тощо) з одночасним дослідженням їх квінтесенції, встановлення їх 

кореляційних взаємозв’язків, специфіки досліджуваних об’єктів у кожному 

структурному компоненті такого наукового об’єднання нотаріального, 

цивільного та виконавчого процесів, як цивілістичний процес.

Дослідивши методологічну та емпіричну базу дослідження 

Т. М. Кучер, можна зробити висновок про те, що отримані нею результати 

мають наукову новизну та є науково обґрунтованими.

Зокрема, достатньо аргументованим видається висновок дисертанта 

про специфічний характер доведення як одного з найважливіших процесів 

встановлення юридичних обставин властивий кожній складовій 

цивілістичного процесу, що підтверджує їх взаємозв’язки та потребу у 

виробленні універсальної моделі процесу доведення з диференціацією 

винятків, характерних для кожного компонента такого процесуального 

утворення.

Заслуговує на увагу і запропонована Т. М. Кучер пропозиція щодо 

необхідності поділу доводів на певні види (тези та аргументи). Своєю 

чергою, у процесуальному значенні під тезою автор визнає такий вид 

доводів, який не потребує підтвердження доказами і може бути 

сформований у будь-який момент доведення у межах складових 

цивілістичного процесу; а під аргументами у межах складових 

цивілістичного процесу -  підтверджені доказами, залученими в межах 

розгляду цивільної справи, вчинення нотаріального, виконавчого 

проваджень, види доводів, що надає їм найбільшої вірогідності та створює 

труднощі щодо їх спростування в інших осіб, які беруть у них участь.

Науково обґрунтованим є висновок автора про те, що процес 

доведення відрізняється від доказування як суб’єктним складом, так і
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обсягом тих обставин, на які він може бути спрямований. Сучасне 

змагальне цивільне судочинство передбачає активну позицію сторін та 

інших осіб, які беруть участь у справі, щодо з ’ясування всіх важливих 

обставин у справі, тому процес доведення може стосуватися і включати не 

тільки доказування юридичних обставин цивільної справи, а й 

спрямовуватися на доведення необхідності вчинення тих чи інших 

процесуальних дій, включаючи відвід судді або всього складу суду тощо.

Крім того, підтримується позиція автора про те, що суб’єкти процесу 

доведення в цивільному процесі збігаються із суб’єктами, які вправі брати 

участь у процесі доказування і визначені у ст. 26 ЦПК України як особи, 

які беруть участь у справі. На думку автора, до суб’єктів доведення слід 

віднести також суд, який розглядає справу або скаргу та зобов’язаний 

мотивувати власне рішення.

Окремо необхідно звернути увагу і на наукову новизну положень 

щодо запропонованих критеріїв поділу доказової інформації з огляду на 

специфіку їх доведення у цивільному процесі.

З позитивного боку слід відзначити також тезу дисертанта про те, що 

позовному провадженню повністю притаманний такий вид доведення, як 

спростування, адже під час судових дебатів сторони здійснюють 

критичний аналіз усіх матеріалів справи, доводів осіб, які беруть у ній 

участь, юридичних обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх 

вимог і заперечень, підтвердження їх належними, допустимими, 

достовірними та достатніми доказами тощо.

Слід також відзначити і теоретичне обґрунтування необхідності 

внесення змін до законодавчих актів України.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що наведені наукові 

положення, висновки і пропозиції дисертанта є належним чином 

обґрунтованими, достовірними та містять елементи новизни. Вони мають 

важливе теоретичне і практичне значення, можуть бути використані в 

законотворчому процесі, в науково-дослідній роботі, а також навчальному
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процесі тощо.

Позитивно оцінюючи здійснене Т. М. Кучер науково-практичне 

дослідження теорії доведення у цивілістичному процесі, зазначимо, що 

дисертація містить деякі суперечливі і дискусійні аспекти, а окремі 

положення роботи потребують уточнення під час прилюдного захисту 

роботи. А саме:

1. В положенні наукової новизни 3.5 дисертант звертає увагу на те, що 

висновок судового експерта слід вважати таким, який має більше правове 

значення, ніж висновок іншого експерта (оцінщика), зроблений на підставі 

цивільно-правової угоди з однією зі сторін спору, оскільки достовірність 

першого висновку гарантується притягненням до кримінальної 

відповідальності експерта і така позиція судді, згідно зі ст. 212 ЦПК 

України, може розцінюватись обґрунтованою.

З приводу цієї тези у нас є низка зауважень. По-перше, автор 

невиправдано вдається до використання незаконодавчого терміну «угода», 

замість терміну «правочин». По-друге, «оцінщик» не є експертом, а 

наданий ним висновок, відповідно, -  висновком експерта (відповідно до 

положень ЦПК України висновок «оцінщика» може бути кваліфікований 

як письмовий доказ). По-третє, можливість притягнення до кримінальної 

відповідальності окремих суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин (зокрема, експерта) не свідчить про перевагу одних засобів 

доказування над іншими.

2. У межах пунктів наукової новизни 3.6, 3.7 дисертант визначає зміст 

поняття «доводи в цивілістичному процесі» через їх характерні риси. 

Водночас, з наведеного не вбачається, в чому полягає відмінність між 

доводами осіб, які беруть участь у справі, та їх поясненнями як одним із 

засобів доказування.

3. Не можна вважати такою, що сформульована вперше, тезу 

дисертанта, відповідно до якої для досягнення найбільш ефективних і 

бажаних для особи результатів розгляду цивільної справи, вчинення 

нотаріального, виконавчого провадження доцільним є здійснення
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представництва компетентною особою -  адвокатом або юристом (п. 3.9 

наукової новизни). По-перше, відповідна концепція вже знайшла свою 

фактичну реалізацію у нормах Конституції України. По-друге, не можна 

погодитися із висновком автора про те, що «дії адвокатів та юристів у 

межах складових цивілістичного процесу мають відрізнятися від тих дій, 

які вчиняють пересічні громадяни» з огляду на уніфіковану для всіх 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин цивільну процесуальну 

форму.

4. Достатньо суперечливою видається запропонована дисертантом у п. 

4.1 наукової новизни ієрархія категорії доведення на: позовне 

провадження, наказне провадження, окреме провадження, нотаріальний 

процес, виконавчий процес. Видається, наведена автором диференціація є 

класифікацією різних за змістом правових категорій (видів цивільного 

судочинства, правових інститутів тощо) безвідносно до досліджуваного 

правового явища -  доведення.

5. У пунктах 4.2, 4.3 наукової новизни дисертант розкриває зміст 

категорії «доведення» у широкому та вузькому сенсі і доходить висновку, 

що в обох випадках доведення в цілому охоплюється терміном 

«аргументування».

Незрозумілим є також і зміст категорії доведення у суб’єктивному та 

об’єктивному розумінні (п. 4.4 наукової новизни). Як вбачається зі змісту 

указаного положення, критерієм відповідного розмежування є вплив на 

процес доведення суб’єктивних та об’єктивних чинників. Зокрема, у 

суб’єктивному розумінні процес доведення, на погляд дисертанта, 

«детермінується виключно людським чинником із притаманними 

процедурами генерування його складових елементів, механізмів їх 

відтворення з характерними ознаками». Це положення ілюструється 

сучасною роллю суду в цивільному процесі, яка традиційно визначається 

відсутністю активної поведінки. Водночас, на погляд автора, «об’єктивний 

чинник оцінки процесу доведення закладено в апеляційному та
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касаційному провадженнях, у яких справу має розглядати колегіальний 

склад суду».

Виходячи з наведеного, так і не зрозумілим залишається критерій, що 

використовується дисертантом для розмежування «доведення» у 

суб’єктивному та об’єктивному розумінні, а також зміст відповідних 

правових категорій.

6. Ознайомлення зі змістом 2-го розділу дисертаційної роботи, який 

має назву «Структура доведення в цивілістичному процесі: сутність, 

система та її елементи», дозволяє нам стверджувати, що фактично без 

чіткої відповіді у межах цього розділу залишалися запитання: Яку 

конкретно структуру має доведення у цивілістичному процесі? У чому 

відмінність між структурою та системою доведення у цивілістичному 

процесі? Що є системою доведення у цивілістичному процесі та які її 

елементи?

7. На стор. 89 дисертаційної роботи дисертант доходить до висновку 

про доцільність виокремлення предмета доведення як більш широкої 

категорії, що поглинає предмет доказування. Відповідна теза породжує 

запитання, які ще елементи, окрім предмету доказування, охоплює предмет 

доведення?

8. Вбачається, у межах обраної проблематики дисертанту більше 

уваги доцільно було б приділили дослідженню правового статусу суб’єктів 

доведення у цивілістичному процесі, у тому числі, у контексті 

компаративістичного аналізу з відповідним статусом суб’єктів процесу 

доказування.

Висловлені зауваження мають певною мірою уточнюючий та 

дискусійний характер і в цілому не зменшують наукову та практичну 

цінність положень, висновків і пропозицій, винесених автором на захист та 

сформульованих у висновках до роботи.

Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження містяться у монографії, а також відображені у тридцяти
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чотирьох наукових публікаціях. Повнота викладу основних результатів 

дисертації відповідає встановленим для такого виду робіт вимогам. 

Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний зміст роботи, 

засвідчує достатній рівень випробування отриманих результатів.

Виконане Т. М. Кучер дисертаційне дослідження є актуальним, 

своєчасним, має наукову новизну та важливе значення для розвитку 

правової науки. Робота характеризується глибиною дослідження, а також 

обґрунтованістю викладення дисертаційного матеріалу. Зміст 

автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Дисертація Т. М. Кучер на тему «Теорія доведення у цивілістичному 

процесі», подана на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук, є 

кваліфікаційною науковою працею, виконана особисто здобувачем у 

вигляді спеціально підготовленого рукопису, який відповідає вимогам, 

встановленим у Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Таким чином, Кучер Тетяна Миколаївна заслуговує на присудження їй 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне 

право.

Офіційний опонент-  
Завідувач кафедри 
цивільного права і процесу
Національної академії внутрішніх справ 
доктор юридичних наук, професор Бичкова
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.10 
Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Кучер Тетяни Миколаївни 
на тему «Теорія доведення у  цивілістичному процесі», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дисертаційної роботи.

02 червня 2016 року були прийняті вкрай важливі закони з 

реформування судової системи України, а саме: Закон України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» і Закон України 

«Про судоустрій і статус суддів» в новій редакції.

Внесення змін до Конституції України відкрили шлях для створення 

якісно нової моделі функціонування судової влади відповідно до суспільних 

очікувань і європейських стандартів та задоволення суспільного запиту на 

справедливий суд. Фізичні і юридичні особи отримали додаткові гарантії 

захисту своїх порушених оспорених і невизнаних прав, та охоронюваних 

законом інтересів в судовому порядку, та за допомогою інших правових 

форм, в тому числі і нотаріального способу захисту права.

Як відомо, сучасний період розвитку української держави 

характеризується зміною орієнтацій суспільства в політичній, економічній, 

соціальній та правовій сферах. Однією з перших і найважливіших в Україні 

було проголошено саме судову реформу (Стратегія сталого розвитку 

„Україна -  2020”), у зв’язку з чим ухвалені зміни до Конституції України, 

покликані утвердити такий правопорядок, що ґрунтується на високому рівні 

правової культури в суспільстві, їв суспільних

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка_______
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відносин на засадах верховенства права та захисту прав і свобод людини, а в 

разі їх порушення -  справедливому їх відновлення в розумні строки.

В межах судової реформи передбачається й кардинальне оновлення 

всього процесуального в тому числі і цивільного процесуального 

законодавства України, та законодавства суміжних правових галузей, 

включаючи правове регулювання виконавчого провадження та нотаріальної 

діяльності.

Саме тому будь-яке наукове дослідження присвячене цивільному 

процесу взагалі і удосконаленню способів і прийомів судового та 

позасудового способу захисту права зокрема, є надзвичайно актуальним і 

заслуговує на неабиякий інтерес. У науковців появилась рідка можливість 

своїми надбаннями в цій царині вплинути на процес оновлення всього 

процесуального законодавства, в тому числі завдяки публічному 

обговоренню і захисту дисертаційних робіт, апробації наукових напрацювань 

на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах та 

публікації наукових робіт у фахових та інших виданнях.

Таким чином дисертація Кучер Т.М., виконана за темою « Теорія 

доведення в цивілістичному процесі», є актуальною і заслуговує на 

неабиякий інтерес.

Зазначене дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану 

науково-дослідної роботи кафедри нотаріального та виконавчого процесу і 

адвокатури юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Охорона та захист прав в цивілістичному процесі», 

що є частиною планової теми юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (реєстраційний номер 

16БФ042-01).
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації

У вказаній дисертаційній роботі автору вдалося віднайти та розглянути 

не просто актуальну тему науки цивільного процесу, а й правильно 

визначити мету та завдання свого дослідження. Особливо цінним, як 

видається , є те, що розкриваючи мету дослідження автору вдалось чітко і 

ясно сформулювати дослідницькі завдання, виконання яких дозволило 

зосередитись на першочергових проблемах, які мають важливе значення як 

для теорії доведення у цивільному процесі так і для правозастосовчої 

практики.

Особлива увага Кучер Т.М. приділяється концептуальним, 

теоретико-правовим основам сутності процедури доведення та передумовам 

його здійснення, правовій природі такого правового явища як доведення, 

його структурі та складовим, завдяки чому тема наукового дослідження 

набула глибокого та всесторонього аналізу . Автором вірно акцентується 

увага на особливому підході до розгляду обраної теми скрізь призму 

цивілістичного процесу, під яким авторка розуміє сукупність цивільного 

процесу та виконавчого і нотаріального провадження . В процесі написання 

дисертаційної роботи дисертанткою була використана величезна кількість 

вітчизняних наукових праць , так і напрацювань іноземних авторів, 

опрацьований значний масив матеріалів різноманітної судової практики.

Зважаючи на сказане, повністю виправданою та обґрунтованою 

вбачається структура дисертаційної роботи. Насамперед, слід зазначити те, 

що автором обрана логічно виважена система викладення матеріалу. На 

початку кожного з підрозділів автор зупиняється на теоретичних питаннях, а 

вже потім переходить до аналізу положень законодавства та прикладів з 

правової практики. У першому розділі дисертантка детально досліджує 

понятійний апарат доведення з притаманними йому складовими, його 

онтологічну сутність та місце у системі права України, а також не лише 

пропонує, а й ретельно аналізує теорію доведення в цивілістичному процесі,
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до складу якого на думку авторки окрім цивільного процесу слід віднести і 

виконавче провадження та вчинення нотаріальних дій та актів, та її складові: 

зміст, методологію, функції і принципи.

Другий розділ дисертації автор присвячує осягненню сутності 

структури доведення та кожного окремого елемента відповідної системи, 

зокрема квінтесенції доказів, засобів доказування, їх значення у процесі 

доведення; доказування в аспекті співвідношення з доведенням як його 

формальної підсистеми та притаманним йому частинам, змісту та елементам 

ментальної підсистеми доведення, а також оцінці доказів і доводів, як 

підсумковій підсистемі доведення у цивілістичному процесі. У третьому 

розділі автором досліджується специфіка відповідного процесу залежно від 

виду проваджень цивільного судочинства України, а четвертому -  у межах 

виконавчого провадження та нотаріальної діяльності як позасудових 

складових цивілістичного процесу.

Автором скрупульозно проаналізовано не лише теоретичний матеріал, 

а й опрацьовано значну кількість як вітчизняних, так і зарубіжних джерел. В 

процесі здійснення наукового пошуку, автор скористалась різноманітними 

юридичними методами пізнання, включаючи метод порівняльного 

правознавства, зокрема аналізу нормативно-правових актів інших держав. 

Додаткову обґрунтованість висновків і рекомендацій, які містяться в роботі 

було отримано за допомогою використання судової, нотаріальної та 

виконавчої практики.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що автором 

запропоновано численні теоретичні положення та практичні висновки, які є 

логічно виваженими, науково обґрунтованими та можуть слугувати в якості 

певного внеску у розвиток юридичної науки України. Поряд з цим дане 

дисертаційне дослідження є першим системним комплексним дослідженням 

нового виду процесуальної діяльності -  доведення, пізнання його
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онтологічної сутності, виділення його складових, Запровадження зазначеної 

нової правової категорії до процесуальної науки і подальше унормування 

процедури доведення в цивільному процесуальному законодавстві, дозволить 

в подальшому не лише усунути наявні суперечності у доктрині 

нотаріального, цивільного та виконавчого процесів, а й виробити абсолютно 

новий погляд на діяльність осіб, які беруть участь у цивільному судочинстві, 

вчиненні нотаріальних дій та актів, виконавчого провадження, задля 

отримання найбільш сприятливого для особи результату -  захисту 

порушеного оспореного чи невизнаного права та охоронюваного законом 

інтересу та встановлення необхідних юридичних фактів, визнання певних 

юридичних станів та визначення правового статусу особи в судовому та 

позасудовому порядку.

Серед ключових результатів дисертаційного дослідження і основних 

теоретичних положень слід відмітити наступні, зокрема:

Виявлення автором низки об’єктивних передумов для формування 

теорії доведення у цивілістичному процесі, які набувають особливої 

актуальності в період реформування правоохоронних і правозахисних 

органів держави, зокрема аргументація що саме перебудова та 

демократизація суспільних відносин в Україні зумовила необхідність 

запровадження до Цивільного кодексу України таких принципів, як 

справедливість, добросовісність і розумність, свобода договору (статті 3, 6, 

8), верховенство права (аналогія закону та права), презумпція правомірності 

правочину; до Сімейного кодексу України -  положень щодо моральних засад 

суспільства (ст. 3), що істотно вплинуло на цивільний процес та необхідність 

здійснення нотаріальної та судової діяльності з урахуванням зазначених 

принципів та переорієнтації діяльності суду з процесу доказування на процес 

доведення. Також достатньо виваженим слід вважати висновок автора щодо 

діяльності виконавців, яка повинна здійснюватися у чітко визначених 

законом межах (принцип законності), що має певний вплив на сприйняття і 

регламентацію у виконавчому провадженні як процесу доказування, так і
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застосування судом (судами) касаційної інстанції тих самих норм 

матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових 

рішень у подібних правовідносинах (п. 1 ч. 1 ст. 335 ЦПК України). Але таке 

положення потребує підняти процес доведення на ще вищий рівень, коли 

потрібно буде не просто підібрати певні норми законодавства, а й тлумачити 

їх на предмет правильного застосування з урахуванням подібності та 

відмінності декількох справ. Додатково до цього автором виокремлено та 

охарактеризовано принципи доведення, як то об’єктивність; пізнаванність; 

принцип творчої активності, впровадження у практичну діяльність, а також 

ті, що притаманні окремим галузям, які розкривають зміст такого явища 

(змагальність, диспозитивність, сприяння особам, тощо) (С. 105-109; 118- 

121).

Доктринально та законодавчо обумовленими є також пропозиції 

автора щодо визначення сутності такої категорії як позиція у цивільній 

справі, нотаріальному, виконавчому провадженнях (правова позиція у 

цивілістичному процесі) під якою слід розуміти бажану матеріальну мету та 

комплекс процесуальних дій, зокрема у процесі доведення, що здійснюються 

особою, яка бере участь у цивільній справі, нотаріальному, виконавчому 

провадженнях, спрямованих на формування в уповноваженого суб’єкта 

внутрішнього переконання щодо відповідності вимог, заперечень, доводів 

особи обставинам такої справи, провадження, підтвердження їх належними, 

допустимими, достовірними і достатніми релятивними доказами для 

отримання бажаного результату розгляду і вирішення цивільної справи, 

вчинення нотаріального, виконавчого провадження (С. 90).

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях.

Основні теоретичні положення та висновки дисертації відображені у 

одноосібній монографії Кучер Т.М. та тридцяти чотирьох наукових 

публікаціях, з яких 27 наукових статей опубліковано, у тому числі 18 статей 

у фахових виданнях України та 4 -  у виданнях іноземних держав і фахових
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виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, 6 тез 

доповідей на наукових конференціях та 5 наукових публікацій в інших 

виданнях, які додатково відображають результати дослідження.

На підставі комплексного аналізу монографії та наукових публікацій, 

можна дійти висновку, що сформульовані у дисертації наукові положення, 

висновки і пропозиції є обгрунтованими і заслуговують на чималий інтерес. 

Виклад основних результатів дисертації відповідає встановленим для такого 

виду робіт вимогам. Загальна кількість та обсяг публікацій, що розкривають 

основний зміст роботи, засвідчує достатній рівень апробації отриманих 

наукових результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 

дисертації.

Системний аналіз дисертаційного дослідження та автореферату Кучер 

Т.М., дає змогу дійти до висновку про те, що зміст автореферату відповідає 

основним положенням дисертаційної роботи, а автореферат та докторська 

дисертація відповідають вимогам законодавства щодо написання та 

опублікування такого роду робіт. Виконане наукове дослідження є 

своєчасним, актуальним, має наукову новизну і практичну значущість. 

Висновки та пропозиції, наведені в авторефераті є логічними, виваженими, 

доктринально обґрунтованими та всебічно розкритими у дисертації. Робота є 

концептуально цілісною, системно і логічно побудованою та відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи.

Високо оцінюючи в цілому дисертаційне дослідження Кучер Т.М., як 

цілком самостійну і оригінальну творчу роботу новаторського характеру, 

виконану на достатньо високому теоретичному рівні, необхідно все ж таки 

звернути увагу на її окремі недоліки , та дискусійні моменти і виказати деякі

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


зауваження, а саме:

1. Поділяючи в цілому думку автора про необхідність виділяти в 

рамках цивільного процесу процедуру доведення сторонами задіяними в 

конкретному цивільному провадженні своєї позиції за допомогою різного 

роду тверджень, аргументів, суджень та мотивації, я все ж таки не поділяю її 

позиції, щодо того, що доказування та докази в цивільному процесі є 

складовою процедури доведення а не навпаки. Адже саме в процесі 

доказування ( збирання, подання до суду та дослідження доказів) приймають 

участь як безпосередньо всі учасники цивільного процесу, як ті що мають 

протилежні правові інтереси майнового чи немайнового характеру , так і сам 

суд, який як орган державної судової влади вирішуючи справу по суті, не 

тільки досліджує докази але й самостійно здійснює оцінку наданих до суду 

сторонами доказів. Що стосується доведення правоти своєї позиції , за 

допомогою пояснень аргументів контраргументів, запитань, відповідей, 

реплік, то суд, як орган що здійснює від імені держави правосуддя, не 

наділений повноваженнями і не зобовязаний доводити учасникам свою 

позицію , а відповідно до закону виносить вмотивований та обгрунтований 

судовий акт в передбаченій процесуальним законом формі ( постанова, 

рішення, ухвала).

2. Спірною видається позиція авторки щодо того, що в рамках здійснення 

нотаріальної діяльності має місце процедура доведення чи то доказування ( 

с.334 -366), адже відповідно до Закону « Про нотаріат» , державний чи то 

приватний нотаріус вчиняючи певні процесуальні дії чи акти, або 

відмовляючи у вчиненні нотаріальних дій чи актів, зобовязаний керуватись 

виключно нормами закону, а не переконаннями, аргументами, чи іншими 

доводами осіб , які звернулися за отриманням відповідних послуг до 

нотаріусів. В тому, випадку, коли у нотаріуса, як уповноваженої особи є 

будь-які сумніви в законності бажаної для заявника дії, чи коли вбачається 

ймовірність порушення законного права та інтересу іншої фізичної,
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юридичної особи чи держави, нотаріус зобовязаний відмовити особі у 

вчинені певної нотаріальні дії чи акту, і розяснити його право щодо 

звернення до суду за захистом порушеного оспореного чи невизнаного права 

і охоронюваного законом інтересу, чи то встановлення певного юридичного 

факту чи стану.

3. Додаткового пояснення потребує використання дисертанткою під час 

здійснення дисертаційного дослідження словосполучення « уповноважені 

особи: суддя, виконавець, нотаріус» ( с.19, ) Мова йде про те, що у випадках, 

коли досліджується процедура доведення чи то доказування в рамках 

цивільного судочинства, то уповноваженою особою є не конкретний суддя а 

суд, як орган державної судової влади, уповноважений на здійснення 

правосуддя. Що стосується суді, який безпосередньо приймає участь у 

слухані та вирішені справи, то він самостійного правового статусу не має і 

свою діяльність здійснює як суд, а не суддя. Що стосується державного, чи 

приватного виконавця чи то відповідного нотаріуса, то зазначені особи, як 

видається , відповідно до закону, мають самостійний правовий статус.

4. Дискусійним, та таким що потребує додаткового пояснення видається 

положення 2.2 Наукової новизни дисертаційного дослідження щодо 

використання невідомих юридичній науці та процесуальному законодавству 

правових термінів, як то « досудова безспірна юрисдикція» ( і чи можлива 

спірна досудова юрисдикція), « постсудова юрисдикція». Що розуміється під 

словосполученням « універсальна модель процесу доведення з 

диференціацією винятків , характерних для кожного компонента такого 

процесуального утворення» Універсальна для кого чи чого? І що саме 

розуміється під «універсальним процесуальним утворенням»? Та про які 

компоненти йде мова?

5. Спірним, як видається є твердження дисертантки, приведене в п.1.3 

Висновків до другого розділу дисертації, стосовно того, що « визначаючи 

мозок людини носієм додаткової інформації ми маємо змогу сприймати й 

пам'ять свідка як певний обєкт процесуального дослідження під час допиту,
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результатом якого є доказ у формі людської свідомості...» Виникає питання 

до якого різновиду доказів чи засобів доказування авторка відносить людську 

свідомість і як її можна використати як обєкт в процесі допиту? ( с. 244).

6. Потребує додаткової аргументації і включення до системи доведення в 

цивілістичному процесі так званої « ментальної підсистеми» Що саме 

дисертантка розуміє під ментальністю людини , ментальністю учасника 

цивільного процесу і ментальністю субєктів виконавчого провадження і 

заявників здійснення нотаріальних дій та актів і яке це має відношення до 

доказової діяльності і процедури доведення зокрема, (с.с. Г90 -  224), та ін.

Загальний висновок: вказані недоліки, зауваження та дискусійні 

питання, виказані до дисертаційної роботи не впливають на загальне 

позитивне враження від виконаної Кучер Тетяни Миколаївни дисертації за 

темою «Теорія доведення у цивілістичному процесі», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук. Дисертаційне дослідження є 

кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто автором у вигляді 

спеціально підготовленого рукопису, який відповідає вимогам, встановленим 

у Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Кучер Тетяна Миколаївна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. -  цивільне право 

та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент

доктор юридичних наук, професор,

P.M. Мінченко

« » 2017 року

_ Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

ІМЄНІ_Тяраса Шевченка
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 
Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Кучер Тетяни Миколаївни 
на тему «Теорія доведення у цивілістичному процесі», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дисертаційної роботи
Судове доказування є важливою складовою правосуддя та відіграє 

провідну роль у системі цивільного процесуального права. Процес розвитку 
науки цивільного процесуального права супроводжується постійною увагою 
та інтересом до проблем судового доказування. Розгляд і вирішення 
цивільної справи є неможливим без складної та багатогранної діяльності суду 
і осіб, які беруть участь у справі, зокрема щодо збирання, подання, 
дослідження й оцінки доказів, тому норми, присвячені різним етапам 
доказової діяльності, посідають важливе місце в процесуальному 
законодавстві України.

Актуальність теми дисертант обгрунтовує тим, що в юриспруденції до 
сих пір бачать докази тільки у певній процесуальній формі (речові, письмові 
тощо) і нехтуються такі важливі засоби впливу на процес прийняття рішення 
як доводи (тези, аргументи) заінтересованих осіб. Крім того досить часто 
рішення судді, відзначає автор, супроводжуються лише посиланням на 
закони, замість позначення мотивів, що його обґрунтовують.

Автор поданої дисертації вперше запропонувала науковій спільності 
ґрунтовне комплексне дослідження поняття «доведення» та відмінність і 
необхідність його розмежування з усталеним у цивільно-процесуальній 
доктрині поняттям «доказування». Звичайно таку сміливу думку треба вітати 
і думається, що вона отримає свій розвиток та застосування при прийнятті 
нового Цивільно-процесуального Кодексу України. Тим більше, що лексикон 
української мови дає можливість розмежувати ці два поняття та наповнити їх 
відповідним змістом.

Слід також відмітити, що Кучер Тетяною Миколаївною вперше на 
науковому рівні не лише здійснено комплексне дослідження усіх 
компонентів, що входять у доведення (докази, доводи, процеси доказування, 
доведення), перевірка їх на здатність допомогти особі в отриманні бажаних 
для неї результатів розгляду справи, вчинення провадження, встановлення
співвідношення між такими юрі ' " вироблено теорію
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доведення з притаманними їй складовими, їх кореляційними 
взаємозв’язками, онтологічною сутністю та місцем в системі права.

Також новелою роботи слугує обґрунтування позицій висловлених її 
науковим керівником Фурсою С.Я, щодо об’єднання процесів цивільного, 
господарського, виконавчого та нотаріального єдиним терміном 
цивілістичний процес. Відповідно терміни доведення і доказування не 
можуть бути синонімами.

Автор визначає, що передумовами формування теорії доведення у 
цивілістичному процесі є також і норми відповідних законодавчих актів, де 
закріплено термін «доведення» та похідні від нього поняття, які жодним 
чином не можуть асоціюватись з вузьким змістом терміна «доказування». 
Автор існування доведення з притаманними йому компонентами в 
цивілістичному процесі обґрунтовує також актами судової гілки влади, як от 
у рішеннях застосовуються такі словосполучення як «доводи щодо описки, 
допущеної в рішенні не є підставою для скасування рішення», «в судовому 
засіданні заявник особа 1 підтримував заяву, повторивши доводи, що в ній 
містяться», «перевіривши доводи» і т. ін. (сторінка дисертації 47). Відповідно 
наводяться як приклади конкретні судові справи, щодо існування процесів 
доведення і доказування (ст.48).

Автором обґрунтовується та заперечується думка щодо можливості 
створення нової галузі права, яку умовно можна було б назвати «процес 
доведення». На противагу цій концепції обґрунтовується, що доведення є 
комплексним, міжгалузевим правовим інститутом цивілістичного процесу, 
який структурно вміщує такі субінститути як докази, засоби доказування, 
доказування, доводи.

Дисертант у своєму дослідженні доводить, що докази, як складова 
доведення у цивілістичному процесі є комплексним міжгалузевим 
утворенням, що поєднує норми не лише різних галузей права, а й різних його 
частин, носієм яких є певний об’єкт чи суб’єкт, змістом -  зафіксована носієм 
доказова інформація про юридичні обставини цивільної справи, 
нотаріального, виконавчого провадження на підставі яких особи, які беруть у 
них участь можуть не лише побудувати такий вагомий вид доводів як 
аргументи чи контраргументи, а й довести обрану правову позицію.

Також заслуговує на увагу і те, що дисертаційне дослідження виконано 
відповідно до планової теми юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія та практика 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (реєстраційний номер 
16БФ042-01), що також відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри 
нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету.

Отже, дисертаційне дослідження Кучер Т.М. безумовно викликає 
науковий інтерес і беззаперечно свідчить про теоретичне та практико- 
прикладне значення цієї роботи, її актуальність та своєчасність для розвитку 
правової науки.
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 
сформульованих у  ducepmaifi'i

Аналіз дисертаційної роботи свідчить про те, що Кучер Т.М. вдалося 
досягнути мети дослідження, а представлені нею наукові результати, 
висновки та практичні рекомендації -  обґрунтовані і достовірні. 
Використання різноманітних наукових методів на різних етапах дослідження 
дало змогу автору розкрити поставлені у роботі завдання та визначило 
цінність дослідження в теоретичному і практичному значенні.

Опрацювання значної кількості наукових джерел (510 найменувань) під 
час аналізу теорії доведення у цивілістичному процесі підтверджує широкі 
межі дослідження та дозволило дисертанту обґрунтувати наведені у роботі 
наукові результати і пропозиції. Крім того, вірогідність наукових положень 
дисертації підтверджується використанням не лише законодавчих актів 
України, а й інших держав, а також судової та нотаріальної практики.

Кількість висновків до роботи (С. 121-126, 244-250, 329-333, 397-402, 
403-408), які дисертанткою винесені до кожного розділу, говорить про 
значний теоретичний та практичний здобуток автора. Логічний та 
послідовний план роботи, що передбачає спочатку розкриття понятійного 
апарату доведення та його елементів у цивілістичному процесі, далі 
висвітлення онтологічної сутності доведення та його місце в системі права 
України і побудова на цій підставі теорії досліджуваного процесу з 
одночасним дослідженням її компонентів, і лише в наступному -  розкриття 
структури доведення в цивілістичному процесі відповідно до первинно 
встановлених елементів такої системи, особливостей доведення у 
позасудовій, судовій та постсудовій компетенції складових цивілістичного 
процесу, засвідчує ґрунтовність дослідження.

Як вбачається із аналізу дисертаційної роботи (С. 29-30), а також 
автореферату (С. 35-38), проблемні аспекти наукового дослідження (з 2011 р. 
по 2015 р.) оприлюднено в доповідях і виступах автора на міжнародних, 
всеукраїнських науково-теоретичних, науково-практичних, наукових 
конференціях (всього 6 конференцій).

Окрім того, висновки дослідження Кучер Т.М. щодо вдосконалення 
національного законодавства у. сфері теорії доведення у цивілістичному 
процесі отримали схвальну оцінку у відповідному відділі Інституту 
законодавства Верховної Ради України (акт про впровадження результатів 
дисертаційного дослідження від 25 травня 2015 року міститься у 
дисертаційній роботі).

Наукова новизна результатів дисертаі{ійного дослідження
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що робота 

містить висунуті дисертанткою науково обґрунтовані теоретичні результати, 
наукові положення, а також свідчити про особистий внесок Кучер Т.М. у 
правову науку. Кучер Т.М. не просто комплексно дослідила окремі складові 
процесу доведення у такому науковому об’єднанні нотаріального, цивільного 
та виконавчого процесів як цивілістичний процес, а вперше побудовано
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систему досліджуваної категорії з притаманними їй підсистемами та 
особливостями застосування у складових цивілістичного процесу 
(цивільному, нотаріальному та виконавчому процесах).

Науковою новизною характеризуються такі положення і результати 
дисертаційного дослідження, а саме:

1. Введення у науковий обіг понять:
- «доведення у цивілістичному процесі» як система механічних 

(доказування) та розумових (включаючи й оціночних) дій суб’єктів цивільної 
справи, нотаріального, виконавчого провадження щодо його складових 
(доказів, обставин, доводів тощо) з притаманними їм взаємозв’язками та 
відносинами між собою та виділення у своїй основі таких підсистем: 
формальної, ментальної, підсумкової, остаточної і перевірочної (С. 75),

- «предмет доведення», який включає в себе предмет доказування та 
сукупність усіх процесуальних дій, актів, доказів, навіть поведінка та слова 
осіб, які беруть участь у процесі, можуть стати передумовою для подальших 
висновків, коли суб’єкт доведення вважає за необхідне надати правову 
кваліфікацію певним явищам, зокрема щодо упередженості судді, 
суперечності в показаннях свідків та доводів, на підставі яких сторона 
обґрунтовує наявність чи відсутність обставин тощо. Поряд з цим під 
предметом доказування в цивілістичному процесі дисертант визначає 
сукупність юридичних обставин, з якими закон пов’язує виникнення 
матеріальних і процесуальних прав та обов’язків, а також процесуальних 
прав та обов’язків щодо їх доказування, які утворюють умовну систему в 
кожній конкретній справі й зумовлюють необхідність вибору доказів на 
підтвердження їх існування чи спростування (С. 190),

- «тези у цивілістичному процесі» як вид доводів, який не потребує 
підтвердження доказами і може бути сформований у будь-який момент 
доведення у межах складових цивілістичного процесу. Водночас певна 
правова теза має бути належно кваліфікована опонентом і знайти оцінку з 
його боку, оскільки відсутність адекватної реакції з боку опонента у 
змагальному процесі означає її визнання. Тому протилежна сторона вправі 
спростувати її або вимагати підтвердження доказами (С. 58),

- «аргументи у цивілістичному процесі» - підтверджені доказами, 
залученими в межах розгляду цивільної справи, вчинення нотаріального, 
виконавчого провадження, види доводів, що надає їм найбільшої вірогідності 
та створює труднощі щодо їх спростування у інших осіб, які беруть у них 
участь (С. 60-61).

2. Висновок щодо системи доведення у цивілістичному процесі, яка 
спрямована на ефективну реалізацію, охорону, захист та відновлення прав, 
свобод чи інтересів осіб і характеризується певною структурою, 
взаємозв’язком та взаємодією окремих юридичних процесів (нотаріального, 
цивільного, виконавчого) у межах такого наукового об’єднання як 
цивілістичний процес (С. 74-80).

3. Встановлення юрисдикційних передумов широкого запровадження 
процесу доведення в цивілістичний процес якими має стати переорієнтація
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суспільних відносин, коли розширення компетенції нотаріусів буде 
здійснюватися за вимогою клієнтів за відсутності заборон у нормах 
законодавства та суперечностей з правами та інтересами інших осіб. У 
рішеннях судів мають міститися відомості про докази і доводи сторін, а 
мотивувальна частина рішення повинна адекватно відображати мотиви суду і 
узгоджуватися з резолютивною частиною рішення. У виконавчому ж 
провадженні діяльність державних, приватних виконавців має бути чітко 
регламентовано законом, щоб застерегти випадки зловживання правом на 
застосування безпосередніх примусових заходів тощо. Тому принцип 
верховенства права має стати орієнтиром насамперед для нотаріусів і суддів 
(С. 48-49).

4. Висновок про те, що доказування є невід’ємним елементом більш 
ширшого процесу -  доведення у цивілістичному процесі (нотаріальному, 
цивільному і виконавчому процесах), які, своєю чергою, є базовими 
елементами правової системи держави, покликаними гарантувати і 
забезпечувати охорону, захист відновлення прав, свобод та інтересів 
фізичних, юридичних осіб і держави (С.38, 43-45).

5. Виокремлення корелюючих з процесом доказування компонентів у 
межах складових цивілістичного процесу, зокрема: обставин, доказів, 
доводів, суб’єктів, мети участі у справі. При цьому автором абсолютно 
правильно відзначено, що лише у разі системного використання таких 
складових можна вести мову про ефективне здійснення доказування і 
доведення. Перехід же від процесу доказування до процесу доведення 
визначається залежно від виконання комплексу дій, що входять до певних 
частин формальної підсистеми, хоча ідеальної моделі розмежування 
підсистем доведення можна досягнути лише доктринально, адже окремі 
елементи розумової діяльності можуть виявлятися під час здійснення 
процесу доказування, і, навпаки, під час доведення може з’явитися 
необхідність вчинити певні механічні дії, що входять до складу доказування 
(С.168-172).

6. Підтримується авторська класифікація з огляду на специфіку 
доведення у цивільному процесі, необхідність проведення кваліфікації 
доказової інформації у кожній справі, провадженні за такими ознаками:

- сторони та інші суб’єкти доведення аргументують переваги доказової 
інформації, отриманої з власних доказів, над інформацією з доказів іншої 
сторони;

- уповноважений суб’єкт (нотаріус, суддя, виконавець), аналізуючи 
наведену інформацію, отриману з доказів, та, в необхідних випадках, 
досліджуючи безпосередньо джерело такої інформації, має безумовно брати 
до уваги загальні принципи оцінки доказів за належністю і допустимістю, а 
також на свій розсуд -  доводи суб’єктів доведення, які можуть стосуватись 
інших критеріїв класифікації доказів (особисті й предметні, первісні й 
похідні, прямі й непрямі), але він не може приймати остаточного рішення до 
усунення прямих протиріч у доказовій інформації;
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- загальне правило цивільного права щодо неофіційних переваг 
письмових доказів над показаннями свідків, а нотаріально посвідчених 
документів над письмовими доказами може застосовуватись у 
цивілістичному процесі, але з певним застереженням і врахуванням предмета 
доказування, оскільки у разі визнання нотаріально посвідчених договорів 
недійсними мають на рівних враховуватись і письмові докази, і показання 
свідків тощо;

- правильною має вважатися позиція уповноваженої особи щодо 
сприйняття і застосування доказової інформації під час ухвалення 
остаточного рішення, якщо у ньому вмотивовано дотримання вимог 
законодавства, враховано аргументи всіх суб’єктів доведення, а також 
обгрунтовано переваги доказової інформації, яку було покладено в основу 
рішення (С. 171-172)

Науковою новизною характеризуються й інші положення роботи, 
зокрема: визначення понять «доказ у цивілістичному процесі» та «доводи у 
цивілістичному процесі», встановлення їхніх характерних рис; визначення 
онтологічної сутності доведення у цивілістичному процесі та його місця в 
системі права України (С.53-59, С. 67-98).

Слід також позитивно відмітити і пропозиції автора щодо 
вдосконалення положень Цивільного процесуального кодексу України, 
законів України «Про нотаріат» та «Про виконавче провадження» (С. 458- 
510).

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи.
Позитивно оцінюючи актуальність проведеного дослідження, наукову 

новизну, обґрунтованість та достовірність, високий теоретичний рівень і 
практичну значущість отриманих результатів для подальшого удосконалення 
доказування у цивілістичному процесі та ще більш ґрунтовного дослідження 
доведення у такому науковому об’єднання нотаріального, цивільного та 
виконавчого процесів, потрібно звернути увагу на деякі зауваження та 
дискусійні положення.

1. У новизні (п.1.стор.7 Автореферату) дисертант обґрунтувала об’єктивні 
передумови необхідності теорії доведення у цивілістичному процесі. 
Однак поряд з указаними передумовами не проведено, як на мене, 
практичної значущості в розмежуванні правових понять «доведення» 
та «доказування», «доказ» та «довід» як терміни цивільного процесу і 
їх роль у процесуальній діяльності суддів, нотаріусів, виконавців. 
Автором не запропоновано дефініції «доведення» та «доказування» 
зокрема. Слід було більше уваги приділити з’ясуванню об’єктивної 
необхідності зазначених категорій та їх вплив на судові рішення.

2. У пункті 2 (стор.8 Автореферату) новизни автор вказує, що сучасна 
реформа правоохоронних органів зумовлена істотними недоліками в 
діяльності нотаріусів, суддів і виконавців, але їх не можна усунути 
лише за рахунок зміни кадрового складу. Тому нині, продовжує автор, 
потребується комплексний перегляд повноважень зазначених осіб з
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урахуванням специфіки їх діяльності, що дозволить сфокусувати увагу 
на причинах виникнення проблем та запропонувати конкретні способи 
їх вирішення. Думається, що цей пункт новизни не зовсім відповідає 
досліджуваній тематиці і носить більш декларативний характер. 
Хотілось би більше конкретики щодо з’ясування причин недоліків у 
діяльності, наприклад, нотаріусів і їх взаємозв’язок відповідно з 
доказуванням (доведенням).

3. Не можна погодитись з концепцією автора, яка висловлена на сторінці 
34 дисертації, щодо неможливості виконання нотаріусом захисної 
функції , а лише охоронної, посилаючись при цьому на ч.І ст.88 Закону 
України «Про нотаріат», згідно з якою головною умовою вчинення 
нотаріусом виконавчого напису є безспірність заборгованості або іншої 
відповідальності боржника перед стягувачем. В той же час, 
стверджуючи на сторінці 33, що функція захисту цивільного права 
нотаріусом прямо передбачена статтею 18 Цивільного Кодексу 
України. Категоричність заявленого автором положення заперечує 
наявність у складі цивілістичного процесу -  нотаріального, оскільки у 
нотаріуса відсутня правозахисна функція.
Навіть якщо Конституцією України визначено імперативною нормою 
здійснення захисту лише судом, то це жодним чином не зменшує ролі 
нотаріату як інституту, який реалізовує функцію захисту прав та 
інтересів громадян та юридичних осіб. Із змісту конституційних норм 
випливає більш значна роль нотаріату, зокрема, держава, наділяючи 
нотаріуса відповідними повноваженням, покладає на нотаріат 
створення відповідних публічно -  правових механізмів захисту 
громадян та юридичних осіб шляхом вчинення різного роду 
нотаріальних дій.

4. Не зовсім безспірним є твердження автора, яке висловлене на стор.338 
дисертації про те, що характерною ознакою діяльності уповноваженого 
суб’єкта в нотаріальному процесі є відсутність у нього будь-якої 
заінтересованості у вчиненні нотаріального провадження, адже особи, 
які беруть у ньому участь, мають самостійно зібрати, та подати 
нотаріусу докази для задоволення мети їх звернення.
По-перше нотаріус завжди є зацікавленим у вчиненні нотаріального 
провадження (особливо приватний), оскільки це його дохід. А по- 
друге, зацікавленість у якісному, швидкому і законному вчиненні 
нотаріального провадження має кожний нотаріус. Крім цього, 
відповідно до ст. 4 Закону «Про нотаріат» нотаріус також вправі 
витребувати від підприємств установ і організацій відомості та 
документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій, а також 
відповідно до ст. 5 цього ж Закону -  нотаріус зобов’язаний сприяти 
громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх 
прав та захисті законних інтересів.

5. Не зовсім вдалим видається приклад наведений автором на стор. 340 
дисертації, що не зовсім відповідає досліджуваній проблемі термінів

7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


«доказування» та «доведення» в нотаріальному процесі. Треба 
розмежовувати дії з доказування і доведення уповноваженими 
суб’єктами, оскільки досить часто нотаріуси, зазначає автор, 
намагаються авторитарно запропонувати певний вид договору або його 
умови, з якими не згодні сторони договору.

Думається, що тут має місце порушення нотаріусом своїх професійних 
обов’язків, які можуть в кінцевому результаті вплинути на 
відповідальність нотаріуса (професійну).

6. Доцільно було б розглянути проблему забезпечення доказів нотаріусами. 
Звичайно така нотаріальна дія прямо не передбачена в переліку 
нотаріальних дій в Законі України «Про нотаріат», однак в інших 
державах вона є в компетенції нотаріусів. Поняття забезпечення доказів 
мало б бути засноване на теорії доказів, яка розроблена в кримінальних і 
цивільних процесах, яка у повній мірі могла б бути застосована і в 
нотаріальному процесі. Необхідно відзначити, що правила роботи з 
непрямими доказами, які передбачені в цивільному процесі, не можуть 
бути застосовані у нотаріальному процесі при забезпеченні доказів. 
Питання забезпечення доказів у нотаріальному процесі дістають свій 
вираз у правовстановлювальній, посвідчувальній, охоронній і 
юрисдикційній діяльності і мають бути врегульовані в новому 
законодавстві про нотаріат.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 
Основні теоретичні положення та висновки дисертації відображено у 

одноосібній монографії Кучер Т.М. та тридцяти чотирьох наукових 
публікаціях, з них опубліковано 27 наукових статей, у тому числі 18 статей у 
фахових виданнях України та 4 -  у виданнях іноземних держав і фахових 
виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних, а також 
6 тез доповідей на наукових конференціях та 5 наукових публікаціях, які 
додатково відображають результати дослідження.

Здійснивши системний аналіз монографії та наукових публікацій, 
зауважимо, що сформульовані у дисертації положення, висновки і пропозиції 
з достатньою повнотою викладені у наукових публікаціях та монографії. 
Повнота викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим 
для такого виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які 
розкривають основний зміст роботи, засвідчує достатній рівень 
випробування отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 
дисертації

Здійснивши системний аналіз дисертаційного дослідження та 
автореферату Кучер Т.М., дійдемо висновку про те, що зміст автореферату 
відображає основні положення дисертаційної роботи та відповідає вимогам 
законодавства щодо написання та опублікування таких робіт. Наукові 
результати, висновки та пропозиції, наведені в авторефераті, повністю
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розкриті та обґрунтовані в дисертації. Крім цього, змістові автореферату 
притаманна методична і концептуальна цілісність, гармонійність наукового 
викладу, в цілому позбавленого однобічних чи категоричних висновків.

Виконане дослідження є актуальним, має наукову новизну та важливе 
значення для розвитку правової науки.

Загальний висновок
Дисертація на тему «Теорія доведення у цивілістичному процесі», 

подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, є 
кваліфікаційною науковою працею, виконана особисто здобувачем у вигляді 
спеціально підготовленого рукопису, який відповідає вимогам, встановленим 
у Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

Кучер Тетяна Миколаївна заслуговує на присудження їй наукового 
ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. -  цивільне право 
та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент-доктор 
юридичних наук, доцент кафедри 
цивільного права і процесу 
Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, 

заслужений юрист України

Підпис доц. Дякович М.М.
засвідчую
Вчений секретар
«с%£ » 2017 р.

віпдш діловодства та а;

імен* Тараса Шевченка

вецька О.С.

9

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

