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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Інтенсивність розвитку суспільства 
потребує пошуку новітніх і вдосконалення традиційних підходів до регулювання 
суспільних відносин як запоруки сталого розвитку. Завдання, які ставить перед 
правовою наукою юридична практика, стимулюють її до розроблення сучасних 
підходів до застосування правових механізмів і прийомів, що вбачається особливо 
актуальним у період реформування цивільного процесу в Україні. Інститут 
забезпечення доказів у цивільному процесі України являє собою допоміжний 
механізм у доказуванні, який безпосередньо впливає на реалізацію прав і виконання 
обов’язків осіб стосовно доказування, а отже, викликає підвищений дослідницький 
інтерес.  

Правовій науці достатньо давно відомі основні вихідні положення інституту 
забезпечення доказів. Однак триваючий процес розкриття нових аспектів та 
посилення ролі таких основоположних засад цивільного судочинства як верховенство 
права, змагальність, доступність, справедливість у поєднанні з необхідністю 
приведення національного судочинства до міжнародних стандартів, а також 
відновлення довіри до судочинства, обумовлює пошук інноваційних рішень та 
ефективних можливостей застосування правових норм щодо доказування та супутніх 
механізмів. 

Дослідження історії становлення інституту забезпечення доказів, 
обґрунтування його правового змісту, з’ясування поняттєвого апарату і місця у 
процедурі доказування в цивільному процесі, вивчення іноземного досвіду, аналіз 
діючих механізмів забезпечення доказів (як судових, так і тих, що не пов’язані зі 
зверненням до суду) дозволить розробити єдино виважений підхід до напрямів 
удосконалення даних правових норм. Актуальність теми посилюється також й у 
зв’язку з відсутністю комплексних і ґрунтовних науково-правових досліджень 
проблематики забезпечення доказів у цивільному процесі України та інтенсивного 
використання досліджуваного інституту у судовій практиці. Зокрема за даними 
Єдиного державного реєстру судових рішень у  2017 році було винесено 89538 ухвал 
про забезпечення доказів, а у 2018 році вже 161854 ухвал.  

Окремими питаннями забезпечення доказів і дослідженнями суміжних 
інститутів у різний час займались такі науковці, як В.Д. Андрійцьо, С.Н. Абрамов, 
О.О. Бадила, Ю.В. Білоусов, С.С. Бичкова, С.В. Васильєв, Ж.В. Васильєва-Шаламова, 
О.О. Грабовська, М.О. Гетманцев, О.С. Захарова, А.С. Зеленяк, Я.П. Зейкан,                
І.О. Ізарова, І.М. Іліопол, А.Ю. Каламайко, Т.М. Кілічаєва, В.А. Кройтор,                     
В.В. Комаров, Т.М. Кучер, С.В. Курильов, О.М. Лазько, Н.А. Новікова, А.С. Павлова, 
Б.П. Ратушна, О.В. Рожнов, Т.В. Руда, Т.С. Супрун, В.І. Тертишніков, Г.П. Тимченко, 
С.Я. Фурса, Є.О. Харитонов, В.О. Ходанович, Т.В. Цюра, А.С. Штефан, М.М. Ясинок, 
а також іноземні дослідники, зокрема, Г.О. Аболонін, С. Будилін, У. Бернам,              
В.А. Васенков, А.Я. Клейменов, Є.В. Кудрявцева, С.В. Курильов, І.Р. Мєдвєдєв,                
М.А. Митрофанова, В.К. Пучинський, К.А. Сергєєва, М.К. Треушніков, 
В.А.Черепанов, Y. Srinivasa Rao та інші. Із досліджень останніх років викликає 
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зацікавленість дисертаційна робота «Забезпечення доказів у цивільному та 
нотаріальному процесах» (2015) О.О. Бурмаки, однак цей науковий доробок має 
міждисциплінарний характер, а питання інституту забезпечення доказів у цивільному 
процесі висвітлено фрагментарно.  

Таким чином, дослідження сучасних проблем реалізації інституту забезпечення 
доказів у цивільному судочинстві України – це актуальний і перспективний напрям 
наукового пошуку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 
дослідження виконувалось у Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка в межах державної бюджетної науково-дослідної теми «Теорія та практика 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01, номер 
державної реєстрації 0116U002637), що діє з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р. Тема 
дисертаційної роботи затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 22 
грудня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне, 
системне дослідження інституту забезпечення доказів у цивільному процесі України 
та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення. 

Відповідно до поставленої мети були сформульовані такі завдання:  
- дослідити ґенезу інституту забезпечення доказів у цивільному процесі 

України; 
- визначити місце інституту забезпечення доказів у процесі доказування в 

цивільному процесі України; 
- з’ясувати поняттєвий апарат і зміст забезпечення доказів; 
- виявити особливості порядку судового забезпечення доказів; 
- обґрунтувати можливості позасудового забезпечення доказів для їх 

подальшого використання в цивільному процесі; 
- дослідити іноземний правовий досвід використання інституту забезпечення 

доказів; 
- з’ясувати значимі характеристики забезпечення показань свідка, письмових і 

речових доказів, електронних доказів та забезпечення доказів за допомогою 
призначення експертизи; 

- на основі проведеного дослідження розробити теоретико-методологічні 
положення і сформулювати практичні пропозиції, які дозволять підвищити 
ефективність використання інституту забезпечення доказів. 

Об’єктом дослідження є комплекс правовідносин, які виникають під час 
забезпечення доказів у цивільному судочинстві. 

Предметом дослідження є відповідні наукові погляди, правові концепції, ідеї, 
закономірності розвитку інституту забезпечення доказів, цивільний процесуальний 
порядок забезпечення доказів в цивільному судочинстві, а також відповідні правові 
норми вітчизняного та іноземного законодавства, а також судова практика, що 
стосується забезпечення доказів в цивільному судочинстві. 

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений необхідністю 
досягнення його мети та виконання поставлених завдань. 
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У роботі використані такі методи та прийоми пізнання: історико-правовий – під 
час дослідження історії становлення інституту забезпечення доказів (у підрозділах 
1.1, 1.3); порівняльно-правовий – у ході дослідження регулювання досліджуваного 
інституту в інших країнах (у підрозділах 1.1-3.4); формально-логічний – у тлумаченні 
законодавства (у підрозділах 1.1-3.4); аналізу та синтезу – у процесі дослідження 
забезпечення доказів та суміжних інститутів, для доведення або спростування 
законодавчих і теоретичних положень (у підрозділах 1.1-3.4); моделювання – у 
формулюванні пропозицій законодавчих змін (у підрозділах 2.1, 3.1-3.4); 
статистичний – під час аналізу емпіричного матеріалу (у підрозділах 2.1-3.4); 
абстрагування, індукції та дедукції – у ході з’ясування рівня впливу на інститут 
суміжних категорій (у підрозділах 1.1-3.4); діалектичний метод, який дозволив 
вивчити й обґрунтувати основні поняття, принципи і правила в їхньому взаємозв’язку 
(у підрозділах 1.1-3.4). 

Емпіричною основою даного дослідження є Конституція України, Цивільний 
процесуальний кодекс України, закони, підзаконні акти, рішення Конституційного 
Суду України, Постанови Верховного Суду, судова практика, законодавство 
зарубіжних країн, практика Європейського Суду з прав людини. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дане дисертаційне 
дослідження є першим комплексним науковим доробком інституту забезпечення 
доказів у цивільному процесі України. За результатами роботи автором 
сформульовано низку  інноваційних концептуальних наукових висновків, положень і 
рекомендацій, які є значимими як для правової теорії, так і для правничої діяльності. 

Вперше:  
– визначено місце забезпечення доказів у процесі доказування, отже, 

забезпечення доказів має супровідний характер щодо процесу доказування і збору 
доказів. Спрямований на подолання аномалій у процесі збору доказів і доказуванні, 
інститут слугує засобом отримання та закріплення доказового матеріалу для його 
подальшого використання в судовому процесі з процесуальних позицій та є правом 
заінтересованої особи на сприяння їй у збиранні та фіксації доказів з матеріальних 
позицій.  

Результатом використання забезпечувальних заходів запропоновано вважати 
фактичне заволодіння потрібними для доказування матеріалами, а також їхню 
трансформацію в конкретний засіб доказування з одночасним наданням ознак 
належності, допустимості та достовірності, що підкріплено попереднім дослідженням 
та оцінюванням; 

– з’ясовано, що заборону вчиняти певні дії щодо доказів і встановлення 
обов’язку вчинити певні дії щодо доказів не можна вважати повноцінними і 
самостійними способами забезпечення доказів. Ці правові інструменти мають 
субзабезпечувальний характер стосовно основних способів забезпечення доказів, й 
їхнє використання не дозволяє виокремити і фіксувати інформацію з доказу. 
Застосування цих інструментів матиме місце у разі необхідності стабілізації доказової 
інформації в періоді між постановленням і виконанням ухвали про забезпечення 
доказів; 

– визначено основні шляхи удосконалення інституту забезпечення доказів у 
цивільному процесі України, до яких слід віднести такі: а) розширення підстав для 
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забезпечення доказів на випадки, за яких отримання або збирання доказів вже є 
ускладненим для заінтересованої особи; б) скасування судового збору за подання 
заяви про забезпечення доказів після відкриття провадження у справі і зарахування 
коштів, сплачених у разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної 
заяви до загального обсягу судового збору у справі, що дасть змогу уникнути 
штучного розмежування механізму забезпечення доказів і застосування його способів 
окремо від нього; в) розповсюдження дії інституту забезпечення доказів на всі види 
проваджень; г) виключення можливості оскарження ухвали про забезпечення доказів, 
оскільки оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а 
наслідком такого оскарження, у разі його задоволення, є недопустимість вже 
отриманого доказу; д) розширення дії положень ч. 10 ст. 84 ЦПК України на ситуації, 
пов’язані з ухиленням від огляду доказів; 

– обґрунтовано необхідність врегулювання процедури забезпечення доказів 
після відкриття провадження у справі у разі її розгляду в порядку спрощеного 
провадження; 

– аргументовано, що подальшого удосконалення потребують положення ЦПК 
України, які регулюють зустрічне забезпечення, що використовується у процесі 
забезпечення доказів з метою усунення: невідповідності положень ч. 2 ст. 154 ЦПК 
України, яка прямо передбачає можливість застосування механізму зустрічного 
забезпечення виключно для забезпечення позову з положенням ч. 8 ст. 118 ЦПК 
України; невизначеності обов’язку суду перевіряти обставини, пов’язані з підставами 
зустрічного забезпечення; відсутності кола суб’єктів, які повинні надавати суду 
докази про наведені вище обставини у разі, якщо розгляд заяви проводиться без 
повідомлення інших осіб; відсутності законодавчої можливості для сторони 
звернутись із клопотанням про зустрічне забезпечення після постановлення ухвали 
щодо забезпечення доказів у такій ситуації, коли розгляд був проведений без її участі; 

– доведено, що особливості допиту свідка як способу забезпечення доказів 
нерозривно пов’язані з специфікою психічних властивостей суб’єкта як носія 
інформації. Головними завданнями під час використання цього способу є 
забезпечення достовірності показань і розкриття усього спектра інформації, 
необхідної для вирішення справи. Забезпечення показань свідка має виключно 
превентивний характер, а значення отриманого доказу для справи безпосередньо 
залежить від можливості повторного допиту свідка у судовому засіданні.  

– запропоновано вважати письмове опитування учасників справи як свідків 
належним способом забезпечення інформації, що має доказове значення. Водночас, 
для підвищення ефективності реалізації цього інструменту необхідно нормативно 
врегулювати: спеціальний спосіб примусу відповіді на запитання; вимоги до змісту 
та форми запитань (для уникнення зловживань); можливість проведення повторного 
письмового опитування, а також  нагальною є необхідність підкріплення відповіді на 
запитання в процедурі письмового опитування учасників справи як свідків за ст. 93 
ЦПК України присягою; 

– висунуто гіпотезу, за якою витребування доказів за ст. 84 ЦПК України є 
розширенням інституту забезпечення доказів; 

– аргументовано, що неефективним і таким, що безпідставно ускладнює доступ 
до процесуального механізму витребування доказів є положення п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК 
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України про необхідність вичерпання можливих засобів їх отримання 
заінтересованою особою самостійно; 

– обґрунтовано необхідність розширення базового періоду витребування 
доказів відповідно до п. 2, 3 ст. 83 ЦПК України на період подачі всіх заяв по суті 
справи: позовної заяви; відзиву на позовну заяву (відзиву); відповіді на відзив; 
заперечень; пояснень третьої особи щодо позову або відзиву, адже в цих заявах 
сторони обмінюються додатковою інформацією, доказами тощо, тобто інтенсивно 
визначають предмет доказування; 

– запропоновано оригіналами електронних доказів визнавати безпосередньо 
відеозаписи, фотографії, документи, інформацію, яка розміщена в Інтернеті, 
смартфоні тощо; електронними копіями електронного доказу слід вважати таке 
зчитування інформації з оригіналу електронного доказу, яке виконане сторонніми 
засобами або не в повному обсязі, результати котрого мають електронну форму; 

– визначено, що можливість суду з власної ініціативи оглянути веб-сайт у 
порядку огляду доказів за місцем їх перебування (ч. 7 ст. 85 ЦПК України) та 
витребувати оригінал електронного доказу з власної ініціативи, якщо подано копію 
електронного доказу (ч. 5 ст. 100 ЦПК України), може мати місце виключно для 
перевірки відповідності копій поданих учасниками справи електронних доказів їхнім 
оригіналам. 

Удосконалено: 
– узагальнено визначення поняття забезпечення доказів, сутність якого 

пропонується визначати в двох аспектах:  
1) з боку заінтересованої особи – забезпечення доказів є діяльністю цієї особи, 

що спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в одержанні та 
збереженні доказів, які така особа пізніше використає в цивільному судочинстві як 
підставу своїх вимог та заперечень; 

2) з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 
діяльність є сприянням заінтересованим особам на їхнє звернення в збиранні доказів 
та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта та фіксації 
відомостей про факти й обставини, які він містить, що відбувається відповідно до 
встановленого законом способу і порядку у випадках, коли подання заінтересованою 
особою потрібних доказів з їх подальшим використанням у судовому процесі є або 
може стати неможливим чи ускладненим; 

– розуміння суттєвих характеристик процесу огляду доказів як способу їхнього 
забезпечення, в частині розкриття їх функціональних завдань до яких слід віднести: 
а) спрямованість огляду на максимальне дублювання інформації, що містить доказ; 
б) можливість фокусування учасниками справи уваги суду на значимих для справи 
характеристиках доказу для їх детального фіксування судом; в) участь в огляді інших 
осіб, таких як спеціаліст, експерт, перекладач, свідок (ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК 
України), дозволяє більш повно зібрати інформацію з доказу.  

Дістали подальшого розвитку: 
- пропозиція, за якою суд доречно наділити повноваженнями витребування 

доказів з власної ініціативи у виключних випадках, якщо необхідність їх наявності 
для ефективного здійснення судочинства є очевидною, в частині розширення 
можливостей суду витребувати докази з власної ініціативи у спрощеному та заочному 
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провадженні, що, як показує судова практика, є особливо актуальним з урахуванням 
того, що в цих провадженнях неможливо реалізувати положення п. 5 ч. 2 ст. 197 ЦПК 
України про роз’яснення судом учасникам справи, які обставини входять до предмета 
доказування та які докази мають бути подані учасником справи; 

- теоретичне положення про необхідність обов’язкової фото- і відеофіксації 
огляду доказів судом під час огляду доказів за місцем їх перебування, що дозволить 
більш повно та об’єктивно фіксувати інформацію з доказу та супутню інформацію з 
її подальшим використанням у цивільному судочинстві, а саме, запропоновано 
імперативно врегулювати обов’язок фото- і відеофіксації будь якого огляду доказів 
судом, крім огляду тих речових доказів з яких фізично можна зняти копію, що 
дозволить більш повно сприймати інформацію з доказу в подальшому, у тому числі 
під час перегляду судових рішень; 

- міркування про те, що неприпустимим і таким, що порушує процесуальний 
порядок, є залучення до справи показань свідка, здобутих шляхом отримання 
письмових пояснень свідка. Додатково обґрунтовано, що в такому випадку критично 
підвищується ризик деформації та не повного розкриття інформації, яка надається 
суду;  

- наукове положення, за якого огляд веб-сайту як способу забезпечення доказів 
слід ініціювати і проводити без повідомлення інших осіб, що беруть участь у справі, 
з негайним їх інформуванням після вчинення дії, що пов’язано з підвищеним ризиком 
втрати або видозміни доказів, який характерний саме для мережі Інтернет в частині 
уточнення, що в цьому випадку пріоритет збереження доказів повинен бути вищим 
за забезпечення участі в огляді іншої сторони. 

У роботі запропоновано: 
˗ викласти ч. 1 ст. 116 ЦПК України у такій редакції: «Суд за заявою учасника 

справи або особи, яка може набути статус позивача, має забезпечити докази у разі, 
якщо у сторони виникли складнощі з поданням доказів і якщо є підстави припускати, 
що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних 
доказів є або стане згодом неможливим, або утрудненим»;  

˗ доповнити ст. 116 ЦПК України положенням такого змісту: «у необхідних 
випадках суд вирішує питання про створення умов або проведення дій, потрібних для 
збереження (фіксації) матеріалів для проведення експертизи», що дозволить, крім 
того, стабілізувати динамічну інформацію, яку несе об’єкт експертизи. 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 
вони можуть бути використані: 

1) у законодавчій діяльності – у подальшому процесі удосконалення 
цивільного процесуального законодавства у питаннях визначення поняття 
«забезпечення доказів», уточнення та зміни положень, які стосуються підстав та 
порядку забезпечення доказів в цивільному процесі України; 

2) у правозастосовній діяльності – для вдосконалення практики реалізації 
інституту забезпечення доказів у цивільному процесі України; 

3) у науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень проблем, які 
пов’язані з застосуванням інституту забезпечення доказів у цивільному процесі 
України; 
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4) у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 
«Цивільний процес України», «Гарантії здійснення цивільного судочинства», 
«Проблеми теорії та практики доказів і доказування у цивільному судочинстві», 
«Порівняльний цивільний процес», «Актуальні проблеми спрощеного провадження в 
цивільному судочинстві». 

Основні результати дослідження використовуються у процесі законодавчої 
діяльності у сфері вдосконалення процесуального законодавства із забезпечення 
доказів у цивільних справах; у навчальному процесі кафедри правосуддя юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; у 
підготовці фахівців-правознавців під час викладання курсу «Цивільне процесуальне 
право України» у Київському національному економічному університеті імені 
Вадима Гетьмана, що підтверджується відповідними документами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 
науковою працею. Сформульовані висновки, положення та пропозиції обґрунтовано 
на основі особистого вивчення наукових джерел, законодавства і практики його 
застосування, а також іноземного досвіду регулювання інституту забезпечення 
доказів у цивільному процесі.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки, які 
містяться в дисертації, були заслухані та обговорені на засіданні кафедри правосуддя 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результати 
дослідження оприлюднені у вигляді доповідей на міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях: «Традиції та новації юридичної науки: минуле, 
сучасність, майбутнє» (м. Одеса, 19 травня 2017 р.); «Result of modern scientific 
research» (Morrisville, Oct. 27, 2017); «Актуальні питання реформування 
процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.); «Рівень 
ефективності та необхідності впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та 
юридичну практику» (м. Харків, 2–3 лютого 2018 р.); «Законодавство України: 
недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 9–10 
лютого 2018 р.) 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані в 13 
наукових роботах, з яких 8 статей опубліковано в наукових фахових виданнях (серед 
них – 2 в іноземних наукових виданнях), а також 5 тез доповідей у збірниках 
матеріалів міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 3 розділів, які 
містять 10 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (188 найменувань на 
22 сторінках) і 4 додатків (на 6 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 230 
сторінок, з них основного тексту – 189 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі розкривається та обґрунтовується актуальність обраної теми 
дослідження, зазначається її зв’язок із науковими програмами, планами, темами, 
визначаються об’єкт і предмет, методологічна основа, мета і завдання дослідження, 
формулюються основні положення, що відображають наукову новизну одержаних 
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результатів та їхнє практичне значення, особистий внесок здобувача, апробацію 
результатів дисертації, а також відомості про публікації автора за темою дисертації. 

Розділ 1 «Забезпечення доказів в цивільному процесі» складається з трьох 
підрозділів, у яких досліджується ґенеза законодавчого регулювання забезпечення 
доказів, місце забезпечення доказів у процесі доказування у цивільному процесі 
України, а також поняття та зміст забезпечення доказів. 

У підрозділі 1.1 «Виникнення та розвиток інституту забезпечення доказів в 
цивільному процесі України» аналізується законодавство, що діяло на території 
сучасної України на різних етапах його розвитку на предмет наявності в ньому норм, 
які регулювали забезпечення доказів. З’ясовуються фактори впливу, які 
обумовлювали розвиток досліджуваного інституту. 

Встановлено, що регламентація дій, спрямованих на фіксацію фактів та 
обставин, зустрічається ще у таких історичних законодавчих пам’ятках, як «Руська 
Правда», яка поклавши на сторони обов’язок доведення, передбачала закріплення 
фактів за допомогою третіх осіб, що приймали участь в огляді «шкоди» та «гонінні 
сліду». Саме ці дії дисертант визначає як давній праобраз забезпечення доказів. У 
сучасному розумінні інститут забезпечення доказів відомий науці та практиці 
щонайменше з 1716 р., знайшовши закріплення у нормах «Військового статуту»     
1716 р. який продовжував діяти до XIX ст. Являючи собою порядок передчасного 
отримання показань свідка, забезпечення доказів застосовувалось у випадках 
наявності ризику неможливості його допиту в подальшому. Такі ж підстави для 
передчасного допиту свідків наводились вченими ще починаючи з 1848 р. 
Простежено, як у 1890 р. відбулося суттєве розширення підстав і способів 
забезпечення доказів за допомогою внесення відповідних законодавчих положень до 
«Статуту цивільного судочинства» 1864 р., внаслідок чого стали доступними такі 
способи забезпечення доказів, як допит свідка, огляд доказів, призначення 
експертизи, у тому числі на досудовій стадії. Витребування доказів в досліджуваний 
історичний період мало опосередкований характер щодо досліджуваного інституту та 
застосовувалось у окремому порядку. В подальшому інститут забезпечення доказів в 
цивільному процесі активно розвивався в радянську добу та в період незалежності 
України.  

Загалом вагомий вплив на підстави, межі використання та процедуру ініціації 
(у тому числі суб’єкта ініціації) забезпечення доказів на кожному з етапів розвитку 
законодавства справляла модель суспільного устрою, яка зумовлювала особливості 
судового процесу. Найбільш інтенсивно досліджуваний інститут розвивався в умовах 
лібералізації та демократизації суспільства поряд з розвитком таких основоположних 
принципів цивільного процесу, як змагальність, диспозитивність і безпосередність. 

У підрозділі 1.2 «Місце інституту забезпечення доказів у процесі доказування 
в цивільному процесі України» автором проаналізовано процес доказування, 
визначено місце і роль забезпечення доказів у ньому з урахуванням впливу принципів 
цивільного судочинства. 

Зокрема, інститут забезпечення доказів на сучасному етапі розвитку має 
супровідний характер щодо процесу доказування і збору доказів. Базуючись на 
основоположних принципах цивільного процесу, він виступає засобом закріплення 
доказового матеріалу для його подальшого використання у судовому процесі з 
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процесуальних позицій та є правом заінтересованої особи на сприяння їй у зборі та 
фіксації доказів з матеріальних позицій. Спрямований на подолання аномалій у 
процесі збору доказів та доказуванні, інститут забезпечення доказів дозволяє 
заінтересованій особі ефективно захищати свої права та інтереси  завдяки сприянню 
їй в отриманні та закріпленні необхідних доказів, що забезпечено примусом суду. 
Відіграючи одну з найважливіших ролей у процесі доказування, досліджуваний 
інститут має місце і застосовується на стадіях збирання та подання доказів, 
дозволяючи з високим рівнем ефективності виконувати їхній збір. Результатом 
використання забезпечувальних заходів слід вважати фактичне заволодіння 
потрібними для доказування матеріалами, а також їх трансформацію у конкретний 
засіб доказування з одночасним наданням йому ознак належності, допустимості та 
достовірності, що підкріплено їх попереднім дослідженням та оцінкою. З іншого 
боку, використання інституту дає заінтересованій особі можливість оцінити увесь 
доказовий матеріал і вибудувати ефективну стратегію захисту, долаючи неточності 
та прогалини у підтвердженні фактів та обставин. 

У підрозділі 1.3 «Поняття та зміст забезпечення доказів в цивільному процесі 
України» досліджуються наукові праці вчених, які висвітлюють теоретико-
методологічні підходи до визначення поняття і змісту забезпечення доказів. 

Аналіз поглядів на сутність інституту забезпечення доказів свідчить про те, що 
науковці по-різному підходять до визначення сутності та змісту забезпечення доказів, 
акцентуючи увагу на тій чи тій його значимій характеристиці. Проведене 
дослідження дозволило на основі виокремлених і проаналізованих характеристик 
даного інституту та суміжних інститутів розуміти забезпечення доказів у двох 
аспектах: 

– з боку заінтересованої особи – забезпечення доказів є діяльністю цієї особи, 
яка спрямована на отримання сприяння від уповноваженого органу в одержанні та 
збереженні доказів, які вона пізніше використовує в цивільному судочинстві як 
підставу своїх вимог і заперечень; 

– з боку особи, якій законом надано право забезпечувати докази, – така 
діяльність є сприянням заінтересованим особам на їхнє звернення у збиранні доказів 
та їх оперативному збереженні шляхом отримання доступу до об’єкта та фіксації 
відомостей про факти й обставини, які він містить, що відбувається відповідно до 
встановленого законом способу та порядку у випадках, коли подання 
заінтересованою особою потрібних доказів для їх подальшого використання в 
судовому процесі є або може стати неможливим, або ускладненим.  

Розділ 2 « Порядок забезпечення доказів» складається з трьох підрозділів, 
присвячених дослідженню процесуального порядку забезпечення доказів у 
цивільному процесі, виявленню й аналізу ефективності можливостей забезпечення 
доказів без звернення до суду та аналізу іноземного досвіду регулювання інституту 
забезпечення доказів.  

У підрозділі 2.1 «Судове забезпечення» здійснене комплексне дослідження 
процедури забезпечення доказів у цивільному процесі України, що дозволило 
розробити перспективні шляхи її удосконалення. Основними пропозиціями 
підвищення ефективності досліджуваного механізму є такі: розширення підстав для 
забезпечення доказів на ситуації, пов’язані з необхідністю їх забезпечення, які вже 
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об’єктивно виникли; скасування судового збору за подання заяви про забезпечення 
доказів після відкриття провадження у справі та зарахування коштів, сплачених у разі 
подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви до загального 
обсягу судового збору у справі, що дасть змогу уникнути штучного розмежування 
механізму забезпечення доказів і застосування його способів окремо від нього; 
розповсюдження дії інституту забезпечення доказів на всі види проваджень; 
виключення можливості оскарження ухвали про забезпечення доказів, оскільки 
оскарження ухвали про забезпечення доказів не зупиняє її виконання, а наслідком 
такого оскарження, у разі його задоволення, є недопустимість вже отриманого доказу; 
розширення дії положень ч. 10 ст. 84 ЦПК України на ситуації, пов’язані з ухиленням 
від огляду доказів. 

Водночас до інших законодавчих прогалин регулювання інституту 
забезпечення доказів слід віднести такі, як відсутність врегулювання процедури 
забезпечення доказів після відкриття провадження у справі у разі її розгляду в 
порядку спрощеного провадження; не включення учасників справи до переліку осіб, 
котрі мають бути повідомлені про час, дату і місце розгляду заяви про забезпечення 
доказів у ч. 3–4 ст. 118 ЦПК України. Також з’ясовано, що подальшого удосконалення 
потребують положення ЦПК України, які регулюють зустрічне забезпечення, що 
використовується в процесі забезпечення доказів з метою усунення: невідповідності 
положень ч. 2 ст. 154 ЦПК України, яка прямо передбачає можливість застосування 
механізму зустрічного забезпечення виключно для забезпечення позову з 
положенням ч. 8 ст. 118 ЦПК України; невизначеності обов’язку суду перевіряти 
обставини, пов’язані з підставами зустрічного забезпечення; відсутності кола 
суб’єктів, які повинні надавати суду докази про наведені вище обставини у разі, якщо 
розгляд заяви проводиться без повідомлення інших осіб; відсутності законодавчої 
можливості для сторони звернутись із клопотанням про зустрічне забезпечення після 
постановлення ухвали про забезпечення доказів у такій ситуації, коли розгляд був 
проведений без її участі. 

У підрозділі 2.2 «Альтернативні способи забезпечення доказів для цивільного 
процесу України» досліджуються можливості забезпечення доказів заінтересованими 
особами з використанням способів, які не пов’язані зі зверненням до суду, а також 
можливості забезпечення доказів особами, яким законом надано право представляти 
інтереси держави та інших осіб. 

На основі аналізу теоретико-методологічних напрацювань і практики 
застосування механізмів позасудового забезпечення доказів зроблений висновок про 
те, що найбільш дієвим способом забезпечення доказів є саме судовий механізм. 
Водночас заінтересована особа може застосувати прийоми отримання та фіксації 
доказів, не звертаючись до суду, проте ефективність таких заходів залишається 
сумнівною й такою, котра не може бути результативною щодо всього спектра доказів. 
Зокрема, договірні забезпечувальні заходи здебільшого не забезпечують 
достовірність доказів, а право на отримання інформації особою самостійно, значною 
мірою обмежується комерційною таємницею, захистом персональних даних, тощо. 
Адвокат є також обмеженим у застосуванні повного спектру засобів для забезпечення 
доказів, оскільки фактично єдиним спеціальним та відносно дієвим засобом є 
направлення адвокатського запиту. Дещо розширеними повноваженнями щодо 
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отримання та фіксації інформації наділені Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини та прокурор, проте ці особи беруть участь у цивільному процесі лише в 
певних випадках. 

Позитивно оцінюється можливість забезпечення доказів шляхом проведення 
експертизи без звернення до суду для її призначення, проте при цьому виникає 
проблема збереження об’єкту експертизи та фізичної наявності його для надання 
експерту. Отже, використання цього методу є обмеженим. 

Такою, що суперечить природі нотаріату, видається можливість наділення 
нотаріуса повноваженнями щодо забезпечення доказів, хоча перспективним є 
проведення огляду інтернет сторінок нотаріусом, як окремого, виключного способу 
забезпечення ним доказів для цивільного процесу.  

У підрозділі 2.3 «Досвід врегулювання інституту забезпечення доказів в 
цивільному процесі зарубіжних країн» особлива увага приділяється вивченню досвіду 
законодавчого регулювання забезпечення доказів таких країн, як Молдова, Білорусь, 
Вірменія, Узбекистан, Азербайджан, Російська Федерація, Японія, Китай, Малайзія, 
Сінгапур, США, Великобританія, Індія, Німеччина, Франція, Іспанія та ін. 

Дослідження іноземного досвіду регулювання та використання інституту 
забезпечення доказів показало, що моделі та особливості наповнення інституту, що 
вивчається, тісно пов’язані з особливостями правового устрою кожної окремої країни. 
Основні відмінності в устрої механізму простежуються передусім між країнами 
різних правових сімей та обумовлені особливостями доказування, розкриття доказів 
і статусом судових і позасудових інституцій. Встановлено, що механізм, який 
використовується в Україні, найбільш близький до аналогічних механізмів країн 
Центральної Європи.  

Розділ 3 «Особливості забезпечення окремих видів доказів» складається з 
чотирьох підрозділів, у яких розглядаються особливості забезпечення різних видів 
доказів, зокрема, показань свідків, речових, письмових та електронних доказів, а 
також забезпечення доказів шляхом призначення експертизи. 

У підрозділі 3.1 «Особливості забезпечення показань свідків» автор доходить 
висновку, що особливості забезпечення показань свідка характеризуються активною 
роллю суду в процесі його допиту, що, в свою чергу, забезпечує достовірність 
показань свідка. Водночас активна участь учасників справи в допиті свідка забезпечує 
розкриття саме того спектра інформації, який є значимим для справи. Особливий 
характер носія інформації в цьому випадку підтверджує необхідність існування 
ускладненої процедури її виокремлення із залученням до цього процесу всіх 
заінтересованих сторін, у тому числі з метою уникнення деформації інформації, що 
виокремлюється. Допит свідка за процедурою забезпечення доказів до подання 
позовної заяви є, зважаючи на викладене вище, екстреним заходом реагування на 
загрозу втрати інформації в майбутньому. Спрощена процедура передчасного допиту 
свідка в цьому разі має попередній характер і спрямована на запобігання ризикової 
ситуації, пов’язаної з втратою доказу або ускладненим його збиранням, що може 
виникнути в майбутньому. У разі якщо побоювання втрати інформації не  
справдяться, її виокремлення має відбуватись у звичайному порядку, який забезпечує 
участь у допиті свідка всіх заінтересованих сторін. 
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Запропоновано письмове опитування учасників справи як свідків вважати 
окремим способом забезпечення доказів. Комплексне дослідження цього інструменту 
та його зіставлення з аналогічними процедурами, що набули широкого 
розповсюдження за кордоном, дає підстави стверджувати, що потенціал такого роду 
опитування за умов чинного в Україні регулювання розкритий не повною мірою.  До 
основного кола питань, що потребують подальшого удосконалення, слід зарахувати 
запровадження спеціального способу примусу відповіді на запитання; вимог до 
змісту і форми запитань (для уникнення зловживань); можливості повторного 
письмового опитування, а також нагальною залишається необхідність підкріплення 
присягою відповіді на запитання в процедурі письмового опитування учасників 
справи як свідків за ст. 93 ЦПК України. 

У підрозділі 3.2 «Особливості забезпечення речових і письмових доказів» на 
основі проведеного дослідження встановлено, що найбільш простим і неускладненим 
способом отримання та знерухомлення інформації, що несуть речові та письмові 
докази, є їх витребування. Останнє зумовлено тим, що під час застосування цієї 
процедури не відбувається виокремлення і видозміни інформації, адже 
знерухомлюється її джерело. Ця обставина свідчить про те, що доступ до цього 
інструменту отримання та фіксації відомостей, які мають доказове значення, повинен 
бути максимально спрощеним для особи. 

Запропоновано спрощення бар’єрів доступу до використання витребування як 
способу забезпечення доказів шляхом визнання неефективним і таким, що 
безпідставно ускладнює доступ до процесуального механізму витребування доказів  
положення п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України про необхідність вичерпання можливих 
засобів отримання доказів самостійно.  

За результатами дослідження запропоновано наукове положення, за яким 
законодавчу вимогу до зазначення доказу, який витребовується, слід тлумачити 
широко, включаючи випадки, у яких заявник, не знаючи точного переліку 
документів, якими володіє інша сторона, має право широко окреслити докази, які в 
неї можуть бути, що відповідає цілям використання механізму витребування доказів 
і його меті. 

Позитивно оцінена здобувачем імплементація до цивільного процесуального 
законодавства положень, які передбачають можливість суду визнати обставину, на 
підтвердження якої сторона ухиляється від надання доказу, що витребовувався. 
Пропонується активація цього механізму у разі цілеспрямованого знищення доказів 
стороною або їх спотворення для унеможливлення подальшого їх дослідження в 
судовому процесі. 

Встановлено, що за чинним регулюванням огляд речових доказів слугує 
базисом, механізм котрого ускладнюється за зовнішніми обставинами, що 
визначають розбіжності у порядку ініціації та оперативності проведення огляду. 
Зокрема, у разі перебування речового доказу на межі зникнення внаслідок того, що 
він містить динамічну інформацію або мають місце інші об’єктивні чи суб’єктивні 
чинники, огляд такого доказу проводиться в найкоротші терміни та потребує 
використання механізму ст. 116–118 ЦПК України з додатковим застосуванням 
положень ст. 86 ЦПК України (огляд речових доказів, що швидко псуються). 
Застосування особливостей огляду доказів за їх місцезнаходженням (ст. 85 ЦПК 
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України) обумовлено факультативною ознакою неможливості доставлення доказу до 
суду. У разі відсутності передумов можливості трансформації або зникнення речових 
доказів, які не можна доставити до суду, сама неможливість доставки доказів до суду 
являє собою основну ознаку, яка обумовлює необхідність їх передчасного 
дослідження, що відбувається в порядку, передбаченому ст. 85 ЦПК України. При 
цьому відпадає потреба в оперативному дослідженні доказу, проте залишається 
ознака ускладнення збирання і подання доказів заінтересованою особою. 

Комплексне дослідження процедури огляду доказів судом як способу їхнього 
забезпечення показує нагальність обов’язкової фото- і відеофіксації доказів у межах 
цієї процедури. 

Підрозділ 3.3 «Особливості забезпечення доказів шляхом призначення 
експертизи» присвячений аналізу механізму призначення експертизи у цивільному 
процесі, у ході якого вдалось установити, що його ускладнення як способу 
забезпечення доказів викликано необхідністю залучення до дослідження доказу 
третьої особи (експерта) і ризиком втрати чи пошкодження доказу внаслідок 
проведення такої експертизи. Значимим для сучасного цивільного процесу є 
розширення можливості ініціації експертизи заінтересованою особою без звернення 
до суду. Однак загалом у доказуванні є важливим збереження першоджерела доказу 
для забезпечення можливості повернення до його дослідження, як наслідок – його 
повне або часткове знищення під час проведення експертизи виключає достовірність 
висновку експерта.  

Ризики таких випадків, як показує дослідження, бере на себе суд, який активно 
втручається в процес призначення експертизи та здійснює оперативне управління її 
проведенням. Останнє характеризується встановленням судом доцільності 
проведення експертизи, коригуванням меж експертного дослідження з боку суду та 
ін. 

У роботі акцентовано увагу на недоліках сучасного регулювання процедури 
призначення експертизи, до яких віднесено питання необхідності попередньої 
фіксації динамічної інформації, яку несе об’єкт експертизи. Зазначено, що механізм 
забезпечення витрат, пов’язаних з експертизою, потребує удосконалення, а також 
актуальним залишається питання стосовно можливості оскарження ухвали про 
призначення експертизи.  

У підрозділі 3.4 «Особливості забезпечення електронних доказів» автором 
акцентується увага на тому, що тривала відсутність законодавчого врегулювання 
електронних доказів у поєднанні з їх особливою природою та нестабільністю 
інформації, яку вони несуть, що породжується як з об’єктивних, так і з суб’єктивних 
причин, викликали значний інтерес з боку науковців і практиків до проблематики 
їхньої стабілізації, передусім у мережі Інтернет. Широкого розповсюдження набули 
способи забезпечення електронних доказів, не пов’язаних зі зверненням до суду, які 
мають різний рівень ефективності в контексті їхнього подальшого використання в 
цивільному процесі. 

Способи забезпечення доказів передбачені ЦПК України в цілому повністю 
дозволяють знерухомити і виокремити інформацію з електронного доказу незалежно 
від його форми та цілей забезпечення. Основне коло питань, пов’язаних із 
забезпеченням електронних доказів, зводиться до розмежування їх оригіналу та копії, 
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їх посвідчення, оперативності реагування на необхідність їх забезпечення, 
доцільності повідомлення інших осіб про подання та розгляд заяви про забезпечення 
доказів і та ін., щодо чого зроблена спроба розроблення відповідних методів і підходів 
їхнього розв’язання. 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено теоретико-методологічне узагальнення наукового 
завдання і подано новітнє вирішення науково-правового завдання, а саме: виявлено і 
вирішено низку теоретичних і практичних проблем теорії цивільного процесуального 
права і практики цивільного судочинства, пов’язаних із науковим розумінням, 
законодавчим регулюванням і застосуванням інституту забезпечення доказів у 
цивільному процесі України. 

На підставі аналізу літературних джерел, нормативно-правових актів, вивчення 
й узагальнення іноземного досвіду регулювання досліджуваного інституту, а також 
на прикладах з юридичної практики застосування відповідних норм у цивільному 
судочинстві були сформульовані такі теоретико-практичні висновки. 

1. Ретроспективний огляд законодавства і наукових праць показав, що 
необхідність попередньої фіксації доказового матеріалу виникала та у різні способи 
здійснювалась на всіх етапах еволюції законодавства та права. Найбільшого розвитку 
інститут забезпечення доказів зазнавав у періоди лібералізації та демократизації 
суспільства в умовах посилення ролі основоположних принципів цивільного процесу 
(передусім змагальності). Перші характеристики інституту забезпечення доказів на 
теренах України в їхньому сучасному трактуванні відображались у працях науковців 
щонайменше з 1848 р. та полягали в можливості передчасного допиту свідка у 
випадках, коли він кудись надовго від’їжджає або тяжко хворий. У подальшому 
внаслідок реформи судочинства 1864 р. забезпечення доказів набуло ширшого 
застосування, розповсюдившись на всі засоби доказування. 

2. Інститут забезпечення доказів характеризується наступними ознаками: 1) 
має супровідний характер щодо процесу доказування та збору доказів; 2) виступає 
засобом закріплення доказового матеріалу; 3) спрямований на подолання аномалій у 
процесі збору доказів і доказування; 4) має місце та застосовується на стадіях 
збирання та подання доказів; 5) використання інституту забезпечення доказів дає 
заінтересованій особі змогу оцінити увесь доказовий матеріал та вибудувати 
ефективну стратегію захисту, подолавши неточності та прогалини у підтвердженні 
фактів та обставин. 

3. Аналіз можливостей застосування заходів із забезпечення доказів, які не 
пов’язані зі зверненням до суду для їх подальшого використання в цивільному 
процесі, показав, що вони мають сумнівну ефективність і не розповсюджуються на 
увесь спектр доказів та інформацію доказового характеру. 

4. Дослідження іноземного досвіду регулювання та використання інституту 
забезпечення доказів показало, що моделі та особливості наповнення інституту, який 
вивчається, тісно пов’язані з особливостями правового устрою кожної окремої країни. 
Основні відмінності в устрої механізму простежуються передусім між країнами 
різних правових сімей та обумовлені особливостями доказування, розкриття доказів 
і статусом судових та позасудових інституцій. Встановлено, що механізм, який 
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використовується в Україні, найбільш близький до аналогічних механізмів країн 
Центральної Європи. 

5. Новелою чинного ЦПК України, яка за своєю природою є способом 
забезпечення доказів, є письмове опитування учасників справи як свідків. У 
використанні цього інструменту, простежуються елементи процедури допиту свідка 
(попередження про кримінальну відповідальність, право відмовитись від дачі 
показань, обов’язковість відповіді тощо) та письмових пояснень (заява свідка все ж 
має ознаки письмового доказу). Використання письмового опитування учасників 
справи як свідків у цивільному процесі України виконує декілька функцій: а) 
розкриття інформації про докази та самих доказів в межах запитуваної інформації; б) 
є інструментом забезпечення доказів, оскільки дає можливість закріпити інформацію 
у належному засобі – заяві свідка, з ініціативи іншої сторони (яка ставить запитання); 
в)  дозволяє запитуючій стороні отримувати письмові та електронні докази у справі.  

6. Встановлено, що в практичному плані різниця у витребуванні доказів за 
ст. 84, 116 ЦПК України полягає виключно у часі розгляду заяви судом (в останньому 
випадку – у пришвидшені строки); за використання ст. 116 ЦПК України сторона має 
право клопотати перед судом про забезпечення доказів без повідомлення інших осіб 
за наявності відповідних підстав; застосування ст. 116–118 ЦПК України передбачає 
сплату судового збору. Цілі та підстави витребування залишаються незмінними, що 
дозволяє механізм ст. 84 ЦПК України віднести до інституту забезпечення доказів. З 
огляду на наведене вище можна стверджувати, що витребування доказів за ст. 84 ЦПК 
України є розширенням інституту забезпечення доказів.  

7. За результатом досліджень запропоновано положення, за яким 
законодавчу вимогу про зазначення доказу, який витребовується, слід тлумачити 
широко, включаючи випадки, за яких заявник, не знаючи точного переліку 
документів, якими володіє інша сторона, має право широко окреслити докази, які в 
неї можуть бути, що відповідає цілям використання механізму витребування доказів 
і його меті.  

8. Специфіка доказу як матеріального об’єкта та особливості характеристик 
інформації, що виокремлюється з доказу, свідчать про необхідність наявності 
ускладнень під час використання способів забезпечення доказів. Особливості огляду 
доказів як способу їх процесуальної фіксації для подальшого застосування у 
судовому процесі обумовлюють необхідність використання додаткових заходів, що 
прямо передбачені ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України. Зокрема, залучення додаткових 
суб’єктів, які сприяють дослідженню речових доказів (свідки, перекладачі, експерти 
спеціалісти) і використання додаткових заходів фіксації інформації (фотографування, 
звуко- і відеозапис). Крім того, ефективність процедури огляду доказів безпосередньо 
залежить від участі в огляді всіх заінтересованих сторін, які мають змогу оперативно 
управляти обсягом інформації, що виокремлюється.  

9. Обов’язкові фото- і відеофіксація речового доказу у процесі його 
дослідження мають стати обов’язковими складовими будь-якого огляду речового 
доказу, не обмежуючись оглядом доказів за їх місцем знаходження, крім тих речових 
доказів, з яких можна фізично зняти копію. Загалом до техніки процесу передчасного 
(попереднього) огляду доказів закладено декілька концепцій: по-перше, 
спрямованість огляду на максимальне дублювання інформації, що містить доказ, про 
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що вказано у ч. 4 ст. 85 ЦПК України, за змістом якої до протоколу огляду додаються 
разом з описом усі складені або звірені під час огляду на місці плани, креслення, копії 
документів, а також зроблені під час огляду фотознімки, електронні копії доказів, 
відеозаписи тощо. Схожу вимогу містить ч. 2 ст. 86 ЦПК України, за якою може 
здійснюватися фотографування і відеозапис доказу; по-друге, техніка процесу огляду 
доказів передбачає можливість фокусування учасниками справи уваги суду на 
значимих для справи характеристиках доказу для їх детального фіксування судом, а 
наслідки відсутності учасників у разі огляду доказів за їх місцезнаходженням 
компенсуються відеофіксацією огляду доказів (ч. 5–6 ст. 85 ЦПК України). При цьому 
відсутність учасника справи повинна трактуватись як передумова необхідності 
відеофіксації огляду речових доказів. Обов’язкова відеофіксація огляду доказів 
повинна мати місце також і в інших випадках, як, наприклад, під час дослідження 
речових доказів, що швидко псуються; по-третє, участь в огляді інших осіб, таких як 
спеціаліст, експерт, перекладач, свідок (ч. 3 ст. 85, ч. 2 ст. 86 ЦПК України), дозволяє 
більш повно зібрати інформацію з доказу. 

10. Положення ч. 10 ст. 84 ЦПК України формально спрямоване на 
подолання наслідків неподання витребовуваних судом доказів, тому у випадку з 
ухиленням від огляду доказів задіяною бути не може, що обумовлює необхідність 
змістовного розширення цих положень на ситуації ухилення від огляду доказів. 

11. Особливості призначення і проведення експертизи в цивільному процесі 
обумовлені подоланням ризиків, пов’язаних із втратою доказу як матеріального 
об’єкта та здійснення його дослідження третьою особою (експертом). Встановлено, 
що, беручи активну участь у призначенні експертизи для судового процесу, суд 
частково перебирає на себе відповідальність за наслідки знищення об’єкта 
експертизи, його пошкодження або зміну властивостей. Особливу увагу серед інших 
можливих даних, що наводяться в ухвалі про призначення експертизи та мають 
значення для її проведення, слід зосередити на тих заходах, які фіксують об’єкт 
експертизи у незмінному стані та дозволяють отримати доступ до нього. Так, 
наприклад, може мати місце покладення на учасника обов’язку забезпечити доступ 
експерта до приміщення або території, де перебуває доказ, для його дослідження 
разом з обов’язком не вчиняти будь-яких дій щодо об’єкта експертизи.  

12. Тривале законодавче неврегулювання механізмів роботи з електронними 
доказами, наукові дискусії з цього приводу, нестабільність та особливості засобу 
доказування стимулювало практику до розроблення ефективних позасудових 
прийомів фіксації електронних доказів (передусім у мережі Інтернет). До таких 
засобів слід віднести договірні забезпечувальні заходи, звернення за фіксацією до 
третіх осіб (нотаріуса, експерта, адвоката, спеціалізованої установи або 
спеціалізованих сервісів, провайдера тощо), самостійне проведення фіксації засобами 
фото- і відеофіксації змісту з інтернет-сторінки. 

13. Зважаючи на проблему, пов’язану з можливістю оперативного видалення 
інформації з сайту як суб’єктивного фактора приховування фактів та обставин, 
вбачається доцільним і необхідним проведення огляду веб-сайту судом в порядку 
забезпечення доказів без повідомлення інших осіб з негайним їх інформуванням після 
вчинення дії. 
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14. Особливості використання кожного окремого способу забезпечення 
доказів тісно пов’язані з змістом процедури фіксації інформації, яку несе доказ. 
Залежно від виду доказу (матеріального носія інформації) та складності 
виокремлення відомостей з нього, в поєднанні з необхідністю отримання достовірної 
та всебічної інформації з об’єкту, зумовлює різну глибину інтенсивності діяльності 
суб’єкту, що здійснює її сприйняття та процесуальну фіксацію. У випадку 
необхідності простого заволодіння доказами заінтересованою особою, ступінь 
процесуального втручання суду, як суб’єкту сприяння цій діяльності є найменшим. 
Водночас особливості характеру інформації, яку несе об’єкт, та особливості самого 
об’єкта, який несе інформацію, в інших випадках зумовлює необхідність посилення 
ролі суду (у разі виокремлення інформації, яке не потребує спеціальних знань) та 
інших суб’єктів (у разі виокремлення інформації з використанням спеціальних знань), 
участь яких несе допоміжний характер у виокремленні відомостей, що мають 
доказове значення. Допоміжних суб’єктів виокремлення та фіксації інформації, що 
має значення для справи можна умовно поділити на дві групи. До першої слід 
віднести спеціаліста, експерта, перекладача, тощо. Тобто тих, які супроводжують 
процес належного закріплення відомостей виокремлених з доказу. Іншою групою 
суб’єктів слід вважати тих осіб, діяльність яких спрямована на звуження або 
розширення обсягів інформації, яка підлягає виокремленню та фіксації (заявник, інші 
учасники справи або особи які можуть набути цього статусу, а деяких випадках - суд). 
Саме необхідна інтенсивність втручання різних суб’єктів в процес виокремлення та 
закріплення інформації з об’єкту, а також специфіка останнього, обумовлює 
ускладнення в процесі знерухомлення відомостей, що несе об’єкт.  
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АНОТАЦІЯ 

Лєзін Є.Є. Забезпечення доказів в цивільному процесі України. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі досліджено виникнення і розвиток інституту 
забезпечення доказів у цивільному процесі України, визначено його місце і роль у 
процесі доказування з урахуванням впливу принципів цивільного процесу, 
проаналізовані наукові підходи до забезпечення доказів, на основі чого розроблене 
авторське бачення поняття і змісту забезпечення доказів, проаналізовано та з’ясовано 
основні проблеми процедури судового забезпечення доказів, а також запропоновано 
шляхи їх вирішення, здійснено дослідження можливостей забезпечення доказів, які 
не пов’язані зі зверненням до суду, вивчено іноземний досвід регулювання інституту 
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забезпечення доказів, особливу увагу приділено специфіці забезпечення показань 
свідків, речових і письмових доказів, забезпеченню доказів шляхом призначення 
експертизи, а також забезпеченню електронних доказів. 

Ключові слова: забезпечення доказів, ґенеза інституту забезпечення доказів, 
забезпечення доказів у процесі доказування, поняття «забезпечення доказів», судове 
забезпечення доказів, позасудове забезпечення доказів, іноземний досвід 
забезпечення доказів, забезпечення показань свідків, забезпечення речових і 
письмових доказів, призначення експертизи, забезпечення електронних доказів. 

 
АННОТАЦИЯ   

Лезин Е.Е. Обеспечение доказательств в гражданском процессе Украины. 
– Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 
международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченка Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В диссертационной работе исследованы возникновение и развитие института 
обеспечения доказательств в гражданском процессе Украины, определены его место 
и роль в процессе доказывания с учетом влияния принципов гражданского процесса, 
проанализированы научные подходы к обеспечению доказательств, на основе чего  
предложено авторское видение понятия и содержания обеспечения доказательств, 
проанализированы и определены основные проблемы процедуры судебного 
обеспечения доказательств, а также предложены пути их решения, осуществлено 
исследование возможностей обеспечения доказательств, не связанных с обращением 
в суд, изучен зарубежный опыт регулирования института обеспечения доказательств, 
особое внимание уделено особенностям обеспечения показаний свидетелей, 
вещественных и письменных доказательств, обеспечению доказательств путем 
назначения экспертизы, а также обеспечению электронных доказательств. 

Ключевые слова: обеспечение доказательств, генезис института обеспечения 
доказательств, обеспечение доказательств в процессе доказывания, понятие 
«обеспечения доказательств», судебное обеспечение доказательств, внесудебное 
обеспечение доказательств, зарубежный опыт обеспечения доказательств, 
обеспечение показаний свидетелей, обеспечение вещественных и письменных 
доказательств, назначение экспертизы, обеспечение электронных доказательств. 
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The thesis is an independent, completed scientific work devoted to a complex 
theoretical and applied research of the legal regulation of legal relations arising in the 
process of providing evidence in the civil process of Ukraine. 

In the dissertation work, the emergence and development of the institution of 
providing evidence in the civil process of Ukraine was investigated, and as a result, it was 
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revealed that a substantial influence on the foundations, limits and initiation procedure 
(including the initiating subject), providing evidence at each stage of the development of 
legislation, was implemented by a social structure model which predetermined the 
peculiarities of the judicial process. 

The study of the place and role of providing evidence in the process of evidence 
showed the accompanying nature of the institution in relation to the process of proving and 
collecting evidence. Based on the basic principles of the civil process, it serves as a means 
of securing evidence for its further use in the judicial process, from a procedural point of 
view, and is the right of the person concerned to assist him in collecting and fixing evidence, 
from a material point of view. 

Within the framework of the study, the main problems of using the studied institution 
were established, which allowed to develop practical recommendations for improving its 
regulation. 

The study showed that the person concerned can apply the methods of obtaining and 
fixing evidence without going to court, but the effectiveness of such measures remains 
doubtful and the one that cannot be effective in relation to the whole spectrum of evidence. 

In the work the study of the experience of legislative regulation to ensure the evidence 
of such countries as Moldova, Belarus, Armenia, Uzbekistan, Azerbaijan, Russia, Japan, 
China, Malaysia, Singapore, USA, United Kingdom, India, Germany, France, Spain and 
others was also carried out. 

The reasoned conclusion is that the peculiarities of ensuring the testimony of a witness 
are characterized by the active role of the court in the process of his interrogation, which in 
turn, ensures the accuracy of the testimony of the witness. At the same time, the active 
participation of the participants of the case in the interrogation of the witness ensures the 
disclosure of precisely that range of information that is relevant to the case. The special 
nature of the information carrier in this case, necessitates the existence of a complicated 
procedure for its separation with the involvement of all parties concerned in this process, 
including in order to avoid deformation of the information that is released. 

The analysis of the mechanism for appointing an examination in a civil proceeding 
made it possible to establish that its complications as a way of providing evidence is due to 
the need to involve a third person (expert) in the investigation and the risk of losing or 
damaging the evidence as a result of its conduct. 

It was also found in the work that the methods of providing evidence are provided by 
the Civil Procedural Code of Ukraine, in general, completely allow to immobilize and 
isolate information from electronic evidence, regardless of the form and purpose of the 
security. The main range of issues related to the provision of electronic evidence is limited 
to the distinction between its original and a copy, their certification, prompt response to the 
need to ensure them, the advisability of notifying other persons about filing and considering 
applications for providing evidence, etc., an attempt was made developing appropriate 
solutions. 

Key words: providing evidence, genesis of providing evidence, providing evidence 
in the process of evidence, the concept of providing evidence, judicial support of evidence, 
extrajudicial provision of evidence, foreign experience of providing evidence, securing 
evidence of witnesses, providing material and written evidence, appointment of expertise 
providing electronic evidence. 


