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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На будь-якому етапі 

розвитку цивільного процесуального законодавства завданнями цивільного 

судочинства були і залишаються справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Здійснення 

судочинства у справі на всіх стадіях пов’язане з доказуванням і 

безпосередньо залежить від нього: обставини, встановлення яких 

потребується для вирішення справи, склалися в минулому часі, і їх пізнання 

відбувається шляхом ретроспективного аналізу своєрідних слідів, залишених 

цими обставинами у реальному світі у вигляді доказів. Процес доказування 

охоплює отримання, дослідження й оцінку того масиву доказів, які необхідні 

для досягнення відповідності висновків суду фактичним обставинам справи, 

що стає базисом для правозастосовних дій суду при ухваленні судового 

рішення. 

В рамках реалізації судово-правової реформи та Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» у нашій державі відбувається реформування 

судоустрою, що має на меті утвердження практичної реалізації принципів 

верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий розгляд 

справи незалежним та неупередженим судом. Системні зміни в законодавстві 

як етап цього реформування одержали своє втілення, зокрема, у прийнятті 

нової редакції Цивільного процесуального кодексу України, яка набула 

чинності 15 грудня 2017 року. Численні аспекти доказової діяльності були 

істотно новелізовані, що сформувало нові виклики і потреби для науки 

цивільного процесуального права та правозастосовної практики. Ці потреби 

зумовлюються тим, що одним з найбільш вагомих показників ефективності  

судового захисту є повнота й чіткість правового регулювання доказування. 

Воно пронизує усі стадії цивільного судочинства і має виняткове значення 

для здійснення правосуддя у цивільних справах: справедливе і правильне 

вирішення справи неможливе без встановлення її обставин, що у більшості 

випадків досягається виключно шляхом доказування. Тому належний рівень 

його законодавчої регламентації є індикатором ефективності нової редакції 

ЦПК і цивільного судочинства в цілому. 

Реальний захист прав, свобод та інтересів неможливий без чіткого, 

повного і вичерпного розуміння порядку здійснення доказування у справі. 

Ефективному правозастосуванню завжди передує той рівень праворозуміння, 

за якого висновки про концептуальні засади права та їх конкретний 

нормативний вираз відповідають меті правового регулювання галузі. Саме 

тому в умовах сьогодення до аналізу доказування у цивільному судочинстві 

слід підходити з позиції механізму процесуально-правового регулювання і 

розглядати доказування не як діяльність з подання, дослідження й оцінки 

доказів, а як механізм. 



 
 

Механізм доказування об’єднує в органічну цілісність всі правові 

явища, пов’язані з встановленням обставин справи, і дозволяє отримати 

комплексне і повне доктринальне відображення їх сутності крізь призму 

функцій елементів механізму доказування: 1) регуляторного впливу норм 

цивільного процесуального права на регламентацію мети, принципів, 

порядку і меж доказування; 2) переведення законодавчо закріпленої 

можливості здійснення доказової діяльності у справі до безпосередньої 

реалізації процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків 

суб’єктів доказування за допомогою процесуальних юридичних фактів; 3) 

досягнення процесуальних результатів із встановлення обставин, якими 

обґрунтовуються вимоги і заперечення учасників справи, інших обставин, що 

мають значення для справи, у цивільних процесуальних правовідносинах, в 

рамках яких відбувається реалізація приписів норм цивільного 

процесуального права; 4) пізнання обставин справи і отримання знань про 

факти, які мають для неї значення, за допомогою доказів, що існують у 

встановленій процесуальним законом формі та відповідають визначеним 

законом вимогам. 

В українській процесуальній доктрині теоретичні і практичні проблеми 

доказування ставали предметом наукового аналізу неодноразово. За останні 

роки було підготовлено три дисертаційних дослідження на здобуття 

наукового  ступеня  доктора  юридичних  наук  –  В. Д. Андрійцьо (2014 р.), 

Т. М. Кучер (2016 р.), О. О. Грабовська (2019 р.), – присвячені особливостям 

доказування у цивільному судочинстві. Зазначені учені зробили вагомий 

внесок у розвиток теорії доказування, однак питання, що стосуються 

механізму доказування, ними не розглядалися. 

Механізм доказування був проаналізований у двох фундаментальних 

працях, авторами яких є В. А. Новицький (2002 р.) та М. А. Фокіна (2011 р.) і 

в яких продемонстровано різні підходи до сутності розглядуваного явища та 

його елементів. У цих дослідженнях увагу зосереджено на статичній стороні 

механізму доказування, проте не окреслено динаміку його функціонування. 

Окрім того, на сучасному етапі утворилися й нові аспекти, які 

характеризують елементи механізму доказування і потребують вироблення 

висновків щодо них. 

Загальнотеоретичну основу дослідження становлять наукові розробки, 

здійснені такими представниками  української науки, як В. Д. Андрійцьо,      

І. В. Атаманчук, С. С. Бичкова, О. Г. Братель, С. В. Васильєв,                          

М. О. Гетманцев, Н. Ю.  Голубєва,  О. О.  Грабовська,  К. В.  Гусаров,           

О. С.  Захарова,  А. С. Зеленяк, Е. С. Зеленяк, О. О. Кармаза, Н. О. Кіреєва,  

В. В. Комаров,     А. В. Коструба, С. О. Короєд, В. А. Кройтор, М. П. Курило, 

Т. М. Кучер,  О. М. Лазько, Д. Д. Луспеник, Р. Д. Ляшенко, А. Л. Паскар,    

Ю. Д. Притика, О. Я. Рогач, Т. В. Руда, Ю. Ю. Рябченко, В. І. Тертишніков,  

Г. П. Тимченко, О. С. Ткачук, С. Я. Фурса, О. Є. Харитонов, Т. В. Цюра,       

Г. В. Чурпіта, М. Й. Штефан, М. М. Ясинок.  



 
 

Вагомий внесок в розвиток вчень про доказове право, теорію 

доказування, механізм доказування внесли також дослідники з 

пострадянських країн: О. В. Бабарикіна, О. В. Баулін, О. Т. Боннер,               

М. А. Вікут, І. М. Зайцев, Г. О. Жилін, О. В. Ісаєнкова, А. Г. Коваленко,        

К. І. Лельчицький, Є. Г. Лук’янова, І. Г. Медведєв, В. І. Миронов,                  

В. В. Молчанов, О. А. Мохов, О. О. Нахова, Г. Л. Осокіна, І. В. Решетнікова, 

К. Б. Рижов, Т. В. Сахнова, Т. С. Таранова, В. Г. Тихиня, М. К. Треушніков, 

Ж. В. Хацук, М. С. Шакарян, В. В. Ярков.  

Вчення про докази і доказування набуло свого розвитку і в зарубіжній 

доктрині, до означених проблем зверталися, зокрема, А. Бест, Дж. Гріффітс, 

А. Кін, Х. Кьотз, П. МакКейон, А. Палмер, М. Ханнібал.  

Праці названих дослідників заклали підґрунтя для формування 

висновків у цій роботі. Водночас, в умовах дії оновленого цивільного 

процесуального законодавства істотних змін зазнала регламентація видів 

засобів доказування та їх дефініції, порядок подання і дослідження доказів, 

порядок призначення судової експертизи, окремі аспекти імунітету свідків. З 

огляду на новизну відповідних законодавчих положень, наукові публікації з 

окреслених питань тільки починають з’являтися. Цим пояснюється 

актуальність досліджень проблем доказів і доказування, своєчасність і 

важливість наукового аналізу механізму доказування, спрямованого на 

розвиток теоретичних положень у зазначеній сфері та вдосконалення її 

правового регулювання, що сприятиме задоволенню потреб науки і 

правозастосовної практики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах планової науково-дослідної теми Науково-

дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії 

правових наук України «Юрисдикційна форма захисту авторського права і 

суміжних прав» (номер державної реєстрації 0115U001911), що діє з 01 січня 

2016 р. по 31 грудня 2020 р. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої 

ради Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН 

України (протокол № 12 від 29 листопада 2016 року). 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 

реалізації механізму доказування у цивільних справах. 

Предметом дослідження є правове регулювання механізму 

доказування у цивільному судочинстві. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка цілісної 

концепції механізму доказування у цивільному судочинстві, а також 

формування пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення цивільного 

процесуального законодавства України. Для досягнення поставленої мети 

було сформульовано такі завдання: 

- визначити генезис поняття доказування у науці цивільного 

процесуального права;  

- обґрунтувати концепцію доказування крізь призму процесуального, 

розумового та пізнавального аспектів; 



 
 

- з’ясувати мету і коло суб’єктів доказування; 

- розкрити природу доказового права, визначити його місце у системі 

права; 

- охарактеризувати категорію «механізм» у правознавстві та механізм 

доказування в системі процесуально-правового регулювання; 

- встановити елементну будову механізму доказування; 

- здійснити аналіз реалізації принципів цивільного процесуального 

права в механізмі доказування; 

- висвітлити склад, характерні риси та зміст принципів доказування; 

- розкрити функції норм цивільного процесуального права у механізмі 

доказування; 

- обґрунтувати видові особливості процесуальних юридичних фактів у 

механізмі доказування; 

- надати характеристику цивільним процесуальним правовідносинам як 

елементу механізму доказування; 

- з’ясувати характерні ознаки доказів і засобів доказування; 

- окреслити специфіку реалізації механізму доказування на стадіях 

доказування; 

- надати пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального 

законодавства України у сфері доказування. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

комплекс методів наукового пізнання, які дозволили здійснити об’єктивний 

аналіз предмета дослідження. Діалектичний метод пізнання правових явищ 

та його категорії використовувалися для розкриття сутності і взаємозв’язку 

понять «доказування», «доказове право», «механізм доказування», «ризик у 

цивільному процесі», «судова істина», «тягар доказування», «зловживання 

процесуальними правами», «докази»  та багатьох інших (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 

3.1.1, 3.1.2, 3.2.3, 4.2, 4.4.1). З використанням історичного методу було 

встановлено шляхи формування наукової думки щодо поняття доказування у 

цивільному процесуальному праві (1.1). Застосування порівняльно-правового 

методу дозволило виявити основні тенденції розвитку національного 

законодавства у сфері доказування (3.1.1, 3.2.3, 4.1., 4.4, 5.2-5.4), здійснити 

аналіз положень попередньої і чинної редакції ЦПК, надати порівняльну 

характеристику новел цивільного процесуального законодавства, висвітлити 

відмінності одних явищ і категорій від інших (1.2., 1.4, 2.3, 3.2.4, 4.2, 4.4.5, 

4.4.6, 5.1). Загальнологічні методи (аналіз, синтез, індукція, дедукція) 

дозволили вивести комплексне знання про всі явища і категорії в 

доказуванні, їх сутність та розрізняльні характеристики, узагальнити ознаки, 

які властиві меті доказування у цивільних справах, принципам доказування, 

засобам доказування, дії механізму доказування на різних етапах цивільного 

судочинства (1.3, 3.2, 4.4.1, 5.1-5.4). З використанням методу моделювання 

виявлено можливі проблеми в застосуванні процесуальних процедур у сфері 

доказування, проілюстровано істинність чи помилковість певних 

теоретичних підходів та зроблено висновки щодо них (1.2-1.4, 2.3, 3.2.1-3.2.3, 



 
 

4.4.5, 5.1). Формально-юридичний метод використовувався для тлумачення 

положень законодавства, які регулюють доказування у цивільному 

судочинстві, і положень матеріального законодавства, що пов’язані з 

доказуванням; визначення ключових характеристик та ознак елементів 

механізму доказування, принципів доказування, доказів і засобів 

доказування; вироблення класифікацій окремих правових явищ в доказуванні 

та їх дефініцій, формулювання наукових висновків щодо них. З 

використанням системно-структурного методу була побудована цілісна 

концепція механізму доказування у цивільному судочинстві. Із 

застосуванням техніко-юридичного методу були сформульовані пропозиції 

щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства України. 

Емпіричну основу дослідження становлять Конституція України, 

Цивільний процесуальний кодекс України, кодекси, закони та підзаконні 

нормативно-правові акти, які регулюють доказування та здійснюють вплив 

на нього, встановлюючи правила, з яких випливає належність і допустимість 

доказів, рішення Конституційного Суду України, постанови пленуму 

Верховного Суду України, судові рішення, законодавство зарубіжних країн. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є першим комплексним 

дослідженням теоретичних і прикладних проблем механізму доказування у 

цивільному судочинстві України. Наукова новизна одержаних результатів 

конкретизується у сформульованих та обґрунтованих положеннях і 

висновках, що виносяться на захист: 

Уперше: 

1. В умовах пошуку ефективної моделі правосуддя у цивільних справах 

та імплементації європейських стандартів судового захисту створено 

авторську концепцію здійснення доказової діяльності судом та учасниками 

справи, в основу якої покладено категорію механізму доказування та 

обумовлену нею систему теоретичних знань про світоглядні засади 

доказового права і цивільного процесуального доказування, його мету, 

суб’єктів і принципи, практику реалізації в нормативній моделі цивільного 

судочинства. 

2. Доведено, що категорія механізму, з урахуванням 

загальнотеоретичних уявлень про його сутність, використовується для 

виявлення системи специфічних процесуально-правових засобів, 

застосування яких у визначеній законом формі спрямовується на 

встановлення обставин цивільної справи. Сформований таким чином 

механізм доказування структурно складається з таких елементів: 1) норми 

цивільного процесуального права, які регулюють доказування; 2) 

процесуальні юридичні факти, які забезпечують переведення законодавчих 

приписів у реальну діяльність суб’єктів доказування; 3) цивільні 

процесуальні правовідносини, котрі є системою одиничних правовідношень 

між судом та іншим учасником судового процесу; 4) докази, які існують у 

встановленій процесуальним законом формі, відповідають визначеним 



 
 

законом вимогам і є засобом пізнання обставин та одержання знань про 

факти, що мають значення для справи. 

3. Серед правових принципів, що індивідуалізують цивільну 

процесуальну діяльність, виділено принципи, які сприяють належному 

функціонуванню механізму доказування. Це загальні вимоги, які визначають 

умови правомірності доказування у цивільному судочинстві та несприятливі 

наслідки у разі порушення порядку його здійснення. Такими принципами є: 

1) принцип належності доказів; 2) принцип допустимості доказів; 3) принцип 

обов’язковості доказування; 4) принцип вільної оцінки доказів. 

4. На розвиток доктрини судових доказів обґрунтовано, що їх 

критеріями є специфічний зміст, процесуальна форма та порядок залучення у 

цивільну справу.  Судові докази – це: 1) фактичні дані, відомості про факти, 

виражені в об’єктивній формі; 2) вони мають зв’язок з принаймні однією 

обставиною, що входить до предмета доказування; 3) об’єктивна форма 

вираження фактичних даних відповідає сутності одного з передбачених 

процесуальним законом засобів доказування; 4) засіб, в якому виражені 

фактичні дані, поданий суду безпосередньо; чи вказаний у заяві або іншому 

процесуальному документі як той, дослідження якого потребується для 

встановлення обставин справи, включаючи необхідність витребування 

доказу, відсутнього в особи, котра подає докази; чи сформований на підставі 

ухвали суду. Для забезпечення ефективності системи засобів доказування 

здійснено, зокрема: 

а) виділення розрізняльних ознак письмових доказів, які в своїй 

сукупності не властиві іншим доказам і дозволяють виокремити з-поміж них 

письмові докази, а саме: 1) формування людиною за допомогою письма 

(писання, малювання, креслення, випалювання, тиснення, різання тощо) на 

матеріальному предметі, який здатний зберігати нанесені символи, 

включаючи комп’ютерний набір тексту (чи інше створення документа з 

використанням програмних засобів) з подальшим друком; 2) безпосереднє 

візуальне сприйняття інформації, яке здійснюється без застосування якого-

небудь технічного обладнання; 

б) визначення форм появи речових доказів у цивільних справах, а саме: 

1) безпосереднє подання речового доказу; 2) подання похідного речового 

доказу –  об’єкта, що відображає інформацію, яку містить первинний речовий 

доказ, та виготовлений у формі, придатній для подання до суду, який може 

використовуватися як доказ тоді, коли він повноцінно передає інформацію 

про пошуковий факт, на доказування якого спрямований первинний доказ; 3) 

зазначення на речовий доказ, який неможливо доставити до суду, у заяві по 

суті справи особою, котра обґрунтовує ним свої вимоги або заперечення, що 

пізніше буде доповнено протоколом огляду цього доказу; 

в) встановлення критерію для розмежування оригіналів та електронних 

копій електронних доказів: оригіналом є об’єкт, який містить виражену в 

ньому інформацію та метадані, пов’язані з його створенням і використанням, 

електронною копією – об’єкт, який відтворює виражену в оригіналі 



 
 

інформацію та може частково відтворювати первинні метадані й одночасно 

містить власні, незалежні від первинних метадані. 

5. З урахуванням етапів здійснення доказової діяльності та руху справи 

за стадіями цивільного судочинства визначено динамічні характеристики 

механізму доказування. Динаміка механізму доказування головним чином 

пов’язана з: 1) залученням доказів у справу, що охоплює подання доказів 

учасниками справи, витребування і забезпечення доказів, призначення судом 

експертизи, одержання доказів, зібраних іншим судом на підставі судового 

доручення щодо збирання доказів; 2) дослідженням доказів, яке повинно 

відповідати умовам  безпосередності, всебічності, повноти і об’єктивності; 3) 

оцінкою доказів, яка здійснюється у процесуальній формі і суб’єктом якої є 

лише суд, а не учасники справи: результати розумових операцій учасників 

справи щодо доказів, які прийнято називати «оцінкою», не мають ознак, 

властивих оцінці доказів у її юридичному значенні, і лише результати оцінки 

доказів судом, викладені у судовому рішенні, мають юридичну силу та 

державно-владний характер, що опосередковані законною силою судового 

рішення. 

6. Обґрунтовано особливості цивільної процесуальної відповідальності 

за неналежне здійснення доказування. Аргументовано, що ризик у 

цивільному процесі – це ймовірна можливість понесення учасником справи 

негативних наслідків у вигляді не отримання того результату, який він міг би 

одержати, або настання несприятливого результату, якого він міг би 

уникнути. Такі наслідки можуть мати процедурний характер (у вигляді 

неприйняття судом доказів, залишення без задоволення клопотання про 

витребування доказів тощо) або майновий характер (у вигляді штрафу). 

Зроблено висновок, що зловживання цивільними процесуальними правами – 

окремий різновид процесуальних фактів-дій, здатних породжувати 

процедурні наслідки у механізмі доказування. Такі дії не належить до 

правопорушення через відсутність у них об’єкта й об’єктивної сторони як 

обов’язкових елементів правопорушення, однак не відносяться і до 

правомірної поведінки, оскільки хоча формально відповідають приписам 

правових норм, проте ця формальна правомірність не кореспондує меті 

процесуально-правового регулювання. 

Удосконалено: 

1. Поняття судового доказування шляхом виділення таких характерних 

рис: це різновид пізнання, яке поєднує розумову і практичну (процесуальну) 

діяльність його суб’єктів (суду, учасників справи, процесуальних 

представників), спрямоване на досягнення відповідності між обставинами 

справи та висновками суду щодо цих обставин і здійснюється за допомогою 

доказів у визначеній законом процесуальній формі. 

2. Перелік критеріїв для визнання доказів недопустимими, а саме: а) 

доказ одержано з порушенням норм матеріального та/або процесуального 

права; б) на підтвердження обставини справи подано засіб доказування, який 

за законом не може використовуватися для підтвердження цієї обставини; в) 



 
 

доказ має незаконну основу формування, внаслідок чого інформація, 

закріплена в доказі, могла б мати інший зміст, якби в процесі формування 

доказу не сталося порушення закону; г) доказ одержано з невідомого 

джерела, походження якого не встановлене. Наслідком визнання доказу 

недопустимим є втрата ним юридичної сили – здатності виступати засобом 

встановлення обставин справи. 

3. Положення щодо тягаря доказування, а саме, відмежування його від 

категорії цивільного процесуального обов’язку та визначення його як 

процесуального правила, яке оптимально, логічно і пропорційно визначає 

розподіл доказової діяльності між учасниками справи щодо обставин, які 

слугують підставою заявлених ними вимог та заперечень або мають інше 

значення для справи. 

4. Сутність внутрішнього переконання суду, на основі якого 

здійснюється оцінка доказів, шляхом уточнення, що ним є впевненість у 

тому, що всі наявні у справі докази були дослідженні, жоден доказ не був 

залишений без уваги без достатніх підстав, а зміст інформації, що міститься у 

доказах, був одержаний судом безпосередньо шляхом ознайомлення з ними. 

З об’єктивної сторони внутрішнє переконання формується на основі 

всебічного, повного, об’єктивного та безпосереднього дослідження наявних у 

справі доказів, з суб’єктивної сторони воно знаходиться під впливом 

правосвідомості судді – усвідомленого прагнення діяти у строгій 

відповідності до закону, готовності сумлінно виконувати свої професійні 

обов’язки. 

5. Характеристику дослідження доказів, а саме, уточнення змісту  

визначених законом ознак: 1) безпосередності, яка означає, що суд повинен 

самостійно з’ясувати зміст кожного наявного у справі доказу, який не був 

обґрунтовано відхилений судом, шляхом особистого ознайомлення з ним; 2) 

всебічності – суд повинен з’ясувати зміст доказів, поданих усіма учасниками 

справи, не допускаючи вибірковості та не віддаючи перевагу доказам будь-

якого з учасників справи; 3) повноти, котра має на увазі вичерпне 

встановлення змісту кожного доказу, вивчення судом кожного доказу 

повністю і недопущення часткового ознайомлення із засобом доказування 

для вироблення висновків щодо змісту включеної до нього інформації, крім 

випадків, коли для встановлення обставин справи має значення лише 

фрагмент інформації, вміщеної в засобі доказування; 4) об’єктивності, під 

якою запропоновано розуміти неупередженість і відстороненість суду при 

дослідженні доказів, сприйняття і тлумачення інформації так, як вона 

виражена у засобі доказування, безвідносно до процесуальних інтересів 

учасників справи та їх власних міркувань щодо цієї інформації. 

Дістало подальшого розвитку: 

1. Обґрунтування недоцільності розмежування понять «доказування» і 

«доведення», а також «доказування» і «пізнання». Стверджується, що у 

доказуванні неможливо виділити як суто практичні аспекти, які не були б 



 
 

пов’язані з мисленням, аналізом, умовиводами, так і суто розумові процеси, 

котрі не потребували б звернення до доказів і/або результатів їх дослідження. 

2. Положення про те, що доказування у цивільному судочинстві є 

правом учасника справи, а не обов’язком чи одночасно правом та обов’язком. 

Стверджується, що зміст наданих законом можливостей у доказуванні не 

відповідає сутності цивільного процесуального обов’язку. 

3. Визначення складу фактів, що входять до предмету доказування. 

Стверджується, що предмет доказування включає в себе факти матеріально-

правового характеру (в тому числі, обставини, визнані учасниками справи, 

загальновідомі обставини, преюдиціальні факти, що входять до предмету 

доказування як вже встановлені), факти процесуально-правового характеру 

та доказові факти. 

4. Розуміння спеціальних знань експерта: стверджується, що такі 

знання можуть включати знання у певній галузі права, однак не можуть 

використовуватися для дачі відповідей на питання, які стосуються 

застосування норм права, вирішення заявлених вимог по суті. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного 

дослідження зумовлюється їх загальною спрямованістю на вдосконалення 

доказування у цивільному судочинстві. Матеріали дослідження, 

сформульовані у ньому висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 

використані: у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження 

доказів і доказування у цивільному судочинстві; у правотворчій діяльності – 

для внесення змін та доповнень до Цивільного процесуального кодексу 

України; у правозастосуванні – для вдосконалення практики реалізації норм 

права; у навчальному процесі – для підготовки підручників і навчальних 

посібників з цивільного процесуального права, теорії доказування, 

викладання відповідних навчальних дисциплін, вдосконалення навчально-

методичного забезпечення та дидактичного супроводу певних тем з 

навчальних дисциплін «Цивільне процесуальне право», «Доказове право». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою, в якій подано авторський підхід щодо механізму 

доказування у  цивільному  судочинстві.  Викладені в  дисертації  теоретичні 

положення, висновки та пропозиції були розроблені автором самостійно, 

базуються на особистих дослідженнях, аналізі та критичному осмисленні 

наукових та нормативно-правових джерел. Наведені фрагменти праць інших 

авторів мають відповідні посилання і використані виключно з метою аналізу 

існуючих доктринальних підходів, аргументації окремих положень роботи. 

Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорювалась на 

спільних засіданнях відділу авторського права і суміжних прав та центру 

правового забезпечення розвитку науки і техніки, а також на засіданнях 

вченої ради НДІ інтелектуальної власності  НАПрН України. Окремі 

положення дисертації доповідалися автором на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, серед 

яких: Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 



 
 

державотворення в Україні» (м. Київ, 22 травня 2015 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми модернізації приватного права в 

умовах євроінтеграції» (м. Хмельницький, 2-3 жовтня 2015 р.); ІІІ 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Права людини в Україні і 

світі: охорона, реалізація, захист» (м. Київ, 3 грудня 2015 р.); Науково-

практична конференція «Роль і місце інформаційного права і права 

інтелектуальної власності в сучасних умовах» (м. Київ, 17 травня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); Всеукраїнська 

наукова конференція «Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: 

історія питання та сучасний стан» (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.); IV 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Юрисдикційна форма 

захисту прав, свобод та інтересів» (м. Київ, 27 квітня 2017 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); Міжнародна міждисциплінарна 

конференція «Україна-Польща: економічні та соціальні виклики 2030» (м. 

Варшава, 30 червня – 02 липня 2017 р.); Республіканська науково-практична 

конференція з міжнародною участю (м. Мінськ, 7 грудня 2017 р.); 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вплив інтеграційних 

тенденцій на розвиток національного права» (м. Одеса, 23 лютого 2018 р.); 

Науково-практичний круглий стіл «Імплементація міжнародних стандартів у 

цивільне та господарське судочинство України» (м. Київ, 16 травня 2018 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Сімнадцяті осінні юридичні читання» (м. 

Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 р.); ІІ конференція «Захист прав та судова 

експертиза у сфері інтелектуальної власності» (м. Київ, 01 листопада 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 42 наукових 

працях: одній індивідуальній монографії, 27 наукових статтях, з яких 12 

опубліковані у наукових періодичних виданнях інших держав та наукових 

періодичних вітчизняних виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, 15 – у виданнях, включених МОН України до переліку 

наукових фахових видань з юридичних наук, а також 14 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, сімнадцяти підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 470 

сторінок, з них основного тексту 399 сторінок. Список використаних джерел 

налічує 469 найменувань і займає 45 сторінок, додатки – 8 сторінок. Д 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, вказується на 

зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами, визначаються 

мета та завдання, об’єкт і предмет дослідження, висвітлюються 



 
 

методологічні засади роботи, формується наукова новизна дослідження та 

його практичне значення, наводяться відомості про апробацію та 

опублікування одержаних результатів дисертації, її структуру та обсяг. 

Розділ 1 «Теоретичні засади доказування у науці цивільного 

процесуального права» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1. «Концепція доказування у джерелах наукової 

спадщини та в умовах сьогодення» розглянуто шлях становлення і розвитку 

вітчизняних доктринальних вчень від моменту зародження теорії 

доказування до теперішнього часу. Виявлено, що наприкінці ХІХ століття 

аналіз правил здійснення доказових дій поступово трансформувався у 

наукові дослідження сутності доказування. Встановлено, що перша дефініція 

доказування була сформульована Є. В. Васьковським у 1914 році. Наукове 

значення цієї події полягає також в тому, що ця дефініція покладена в основу 

однієї з концепцій поняття доказування, котра розвивається у теперішній час. 

У 50-ті роки минулого століття сформувалися дві основні точки зору щодо 

доказування, які розмежовувалися за колом суб’єктів і його метою, а теорія 

доказування в цілому набула значного розвитку. Сучасна процесуальна 

доктрина, використовуючи здобутки дореволюційних і радянських учених, 

характеризується наявністю трьох підходів до визначення поняття 

доказування: 1) як діяльності учасників справи з переконання суду в 

істинності своїх позицій; 2) як діяльності учасників справи і суду, 

спрямованої на встановлення обставин справи; 3) як різновиду пізнання. 

У підрозділі 1.2. «Сутнісні риси доказування: процесуальний, розумовий 

та пізнавальний аспекти» наведено змістовну характеристику доказування. 

Обґрунтовано, воно в першу чергу є діяльністю процесуальною, яка 

здійснюється в межах цивільної процесуальної форми, до визначальних рис 

котрої належать: 1) законодавча регламентація процесуальним законом; 2) 

імперативний характер; 3) деталізація судових процедур; 4) визначеність 

процесуальних наслідків; 5) універсальність. Окрім того, весь процес 

доказування супроводжується діяльністю мислення та застосуванням законів 

логіки, тому доказування поряд з процесуальною (практичною) стороною має 

також розумовий (логічний) аспект. Єдність мислення і практичних дій, їх 

діалектична взаємодія, взаємний вплив і взаємна залежність свідчать, що 

доказування за своєю сутністю не є набором окремих самостійних елементів, 

а складною багатоаспектною діяльністю, до якої доцільно застосовувати  

категорію «пізнання». Судове пізнання призначене для досягнення завдань 

цивільного судочинства і спрямовується на набуття знань про обставини 

справи. Воно не належить до наукового, оскільки його мета не полягає в 

розвитку існуючих теоретичних знань чи виробленні нових, і має суто 

прикладний характер. Доказування є різновидом пізнання, якому властиві 

безпосередня та опосередкована форми сприйняття інформації. 

Розглянуто запропоновані у доктрині спроби розмежувати 

«доказування» як суто процесуальну діяльність і «доведення» як поєднання 

процесуальної і розумової діяльності або суто розумову діяльність, а також 



 
 

розмежування доказування як діяльності учасників справи і пізнання як 

діяльності суду. Зроблено висновок про неможливість виокремлення в 

доказуванні як виключно практичних аспектів, які не були б пов’язані з 

мисленням, аналізом, умовиводами, так і суто розумових процесів, котрі не 

потребували б звернення до доказів і/або результатів їх дослідження, 

синонімічність понять «доказування» і «доведення» та неможливість 

існування доказування у відриві від пізнання.  

Підрозділ 1.3. «Мета і суб’єкти доказування у цивільному судочинстві» 

присвячено встановленню мети, на досягнення якої спрямовується 

доказування, та кола його суб’єктів. Аргументовано, що суд діючи в 

інтересах правосуддя, займає активну позицію в процесі залучення доказів у 

справу, має обов’язкові повноваження на дослідження й оцінку доказів, а 

тому є суб’єктом доказування. З цієї підстави мета доказування не може 

визначатися як переконання суду учасниками справи у правильності їх 

позицій. Метою доказування не може бути і вирішення справи по суті, 

оскільки це охоплює юридичну кваліфікацію правовідносин та 

правозастосування, що виходить за межі доказування. Обґрунтовано, що 

мета доказування полягає в досягненні істини у справі, під якою слід 

розуміти відповідність між встановленими обставинами та висновками суду 

щодо цих обставин. Така істина охоплює як знання про події, що відбулися у 

реальній дійсності, та роль учасників справи в цих подіях, так і встановлення 

юридичних фактів на підставі цього знання. 

У підрозділі 1.4. «Доказове право як елемент системи права» виявлено 

сутність взаємодії норм процесуального і матеріального права у доказуванні 

та охарактеризовано доказове право з точки зору елементів системи права.  

З’ясовано, що норми процесуального права регулюють доказування 

безпосередньо, встановлюючи права та обов’язки суб’єктів доказування, 

конкретні правила і процедури подання, дослідження й оцінки доказів. 

Норми матеріального права включаються у доказування вибірково, їх дія 

завжди має індивідуально-контекстний характер та обмежена вирішенням 

окремих питань. В той час як деякі норми процесуального права 

застосовуються у доказуванні в усіх цивільних справах (ст. 76-81, 83, 89 

ЦПК), жодної універсальної норми матеріального права, яка була б задіяна у 

доказуванні в кожному без винятків випадку, не існує. Запропоновано таке 

співвідношення дії норм процесуального і матеріального права в доказуванні: 

порядок доказування регулюється нормами процесуального права, а норми 

матеріального права створюють передумови для доказування. 

Встановлено, що доказове право не належить до жодного з елементів 

системи права. Його юридична конструкція вміщує норми процесуального 

права та матеріального права, однак сукупності цих норм не властиві єдність 

предмету і методу правового регулювання, використання одних і тих же 

інститутів та взаємність впливу. Доказове право – самостійне комплексне 

утворення, яке має в основі норми процесуального права та характеризується 

особливим порядком застосування норм матеріального права. 



 
 

Розділ 2 «Механізм доказування та його структура» складається з 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Категорія «механізм» у правознавстві. Механізм 

доказування в системі процесуально-правового регулювання» проаналізовано 

сутність правового механізму та обґрунтовано доцільність застосування 

категорії «механізм» до доказування. Визначено, що використання категорії 

«механізм» у правознавстві виправдане тоді, коли необхідно розкрити 

сутність явища, яке має складну структурну будову, шляхом дослідження 

особливостей функціонування елементів цього явища, їх залежності одне від 

одного та взаємного впливу, порядку та умов досягнення ними проміжних 

цілей та загальної мети, задля якої існує це явище. Охарактеризовано 

правовий механізм за сукупністю таких ознак: системність, правова 

регламентація, практична спрямованість у застосуванні, специфічна мета.  

Зроблено висновок про відповідність доказування ознакам правового 

механізму та доцільність його характеристики крізь призму категорії 

«механізм», що утворює можливість одержання комплексного і вичерпного 

знання про всі правові явища, об’єднані в доказуванні на всіх стадіях 

цивільного процесу. Встановлено належність механізму доказування до 

процесуально-правового механізму, котрий в свою чергу входить в структуру 

механізму реалізації права на судовий захист, в якому механізм доказування 

є одним з основних функціональних вузлів. Запропоновано визначення 

механізму доказування як системи процесуально-правових засобів, 

застосування яких у визначеній законом формі спрямовується на 

встановлення обставин цивільної справи. 

Підрозділ 2.2. «Методологічні засади дослідження механізму 

доказування» містить огляд методів наукового дослідження, застосовуваних 

у правознавстві, та їх характеристику з точки зору можливостей дослідження 

механізму доказування. Звернуто увагу на відсутність єдиного наукового 

підходу до тлумачення методології та методів наукового пізнання, а також 

методів, які пропонується вважати такими, що вироблені юридичною 

наукою. Запропоновано визначення методу наукового дослідження в 

юридичних науках як засобу (інструменту) пізнання правової реальності, 

який має вживатися певним способом і за певною процедурою. Зроблено 

висновок, що до дослідження проблем юридичної науки можна і потрібно 

підходити, спираючись на весь наявний методологічний потенціал, однак при 

цьому повинні дотримуватися умови застосування кожного методу та 

враховуватися можливості і специфіка його вжиття у правознавстві. 

Встановлено, що методологічна спрямованість дослідження механізму 

доказування може охоплювати широке коло засобів наукового пізнання, 

основними з яких є діалектичний, історичний, системно-структурний, 

порівняльно-правовий, формально-юридичний (догматичний) методи і 

загальнологічні методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання. 

Надано характеристику кожного з цих методів, розкрито мету їх 

застосування при дослідженні механізму доказування. 



 
 

Підрозділ 2.3. «Елементи механізму доказування» охоплює визначення 

будови механізму доказування, до якої запропоновано підходити з 

урахуванням місця механізму доказування в системі процесуально-правового 

регулювання та особливостей його функціонування.  

Розглянуто існуючі пропозиції включити до складу елементів 

механізму процесуально-правового регулювання цивільні процесуальні 

процедури, судові акти правозастосування, цивільну процесуальну правову 

культуру та цивільну процесуальну правосвідомість; до складу елементів 

механізму доказування – методи, способи, прийоми доказування і 

правосвідомість суб’єктів доказування. Встановлено відсутність підстав для 

визнання їх елементами механізму доказування, оскільки вони або 

поглинаються іншими його елементами, або не належать до сфери 

процесуально правового регулювання. Обґрунтовано, що в структурній 

будові механізму доказування можна виділити лише один специфічний засіб, 

який безпосередньо впливає на виконання механізмом доказування свого 

призначення, а саме, докази. Підведений підсумок, що елементами механізму 

доказування у цивільному судочинстві є: 1) норми цивільного 

процесуального права, які регулюють доказування; 2) процесуальні юридичні 

факти; 3) цивільні процесуальні правовідносини; 4) докази. 

Розділ 3 «Принципи, покладені в основу функціонування механізму 

доказування» складається з двох підрозділів та шести пунктів. 

У підрозділі 3.1. «Реалізація принципів цивільного процесуального права 

в механізмі доказування» розглянуто принципи цивільного процесуального 

права як концептуальні засади, які визначають основний зміст цивільного 

судочинства та виступають основою функціонування механізму доказування. 

У пункті 3.1.1. «Характерні ознаки та особливості принципу 

змагальності» визначено сутність та ознаки змагальності. Це конкурентна 

процесуальна поведінка сторін у доказовій діяльності, де вони мають рівні 

права і можливості, а суд сприяє сторонам у доказуванні в межах, 

встановлених законом. Характерними рисами змагальності є: а) наявність 

принаймні двох учасників справи (сторін) із взаємовиключними інтересами; 

б) однакова для кожної сторони можливість реалізації процесуальних прав у 

доказуванні; в) однакова для кожної сторони необхідність підтвердити 

доказами кожну обставину, покладену в основу її вимог і заперечень; г) 

відсутність ініціативи суду у збиранні і залученні доказів у справу; д) 

обмеження повноважень суду функцією сприяння в реалізації процесуальних 

прав сторін. Зроблено висновок, що у механізмі доказування принцип 

змагальності утворює баланс прав сторін у доказовій діяльності: жодна 

сторона не має переваг перед іншою у поданні доказів та участі в їх 

дослідженні, відтак, за умови здійснення доказової діяльності обома 

сторонами, кожна з них в однаковій мірі впливає на результат судового 

розгляду справи. З’ясовано, що принцип змагальності діє у позовному 

провадженні та при апеляційному перегляді судових рішень, ухвалених у 



 
 

позовному провадженні, в той час як розгляд справ у касаційному, наказному 

та окремому провадженні відбувається без реалізації цього принципу. 

У пункті 3.1.2. «Принцип встановлення судової істини» зазначено, що 

цей принцип випливає з ряду положень процесуального закону, котрі 

скеровують суд до встановлення істини у справі. Висвітлено сучасні наукові 

підходи до визначення характеру істини у цивільному судочинстві: 

об’єктивна, відносна, формальна, юридична, судова істина. Підтримано 

точку зору щодо вжиття терміну «судова істина», який найбільшою мірою 

відповідає сутності знань про обставини справи та вказує на суб’єкта цих 

знань. Суд не лише встановлює кожну обставину, на яку посилаються 

учасники справи, а з’ясовує співвідношення між всіма встановленими 

обставинами в їх юридичному значенні – у значенні юридичних фактів, з 

якими закон пов’язує виникнення, зміну і припинення матеріальних 

правовідносин, порушення, невизнання або оспорювання прав, заподіяння 

шкоди, інших фактів, які мають значення для справи. Тому істина, яка 

досягається у цивільному судочинстві, це відповідність між встановленими 

обставинами та висновками суду щодо цих обставин. Така істина охоплює як 

знання про події, що відбулися у реальній дійсності, та роль учасників справи 

в цих подіях, так і встановлення юридичних фактів на підставі цього знання 

Підрозділ 3.2. «Склад і змістовна характеристика принципів 

доказування» присвячено обґрунтуванню того, що механізм доказування 

оперує власними принципами, які визначають його умови та засади, 

впорядковують і систематизують діяльність суб’єктів доказування в усіх 

цивільних справах. Доведено, що до їх складу можуть бути віднесені лише ті 

правила, які відповідають вимогам нормативності, регулятивності, 

обов’язковості, непорушності та універсальності. Принципи доказування 

повинні конкретизувати, розвивати і забезпечувати реалізацію принципів 

всієї галузі цивільного процесуального права, однак не повторювати їх 

змістовно. Зроблено висновок, що такими принципами є: 1) належність 

доказів; 2) допустимість доказів; 3) обов’язковість доказування; 4) вільна 

оцінка доказів. 

У пункті 3.2.1. «Принцип належності доказів» здійснено розгляд цього 

принципу крізь призму предмета доказування, який визначає належність 

доказів у кожній цивільній справі. Аргументовано, що до фактів матеріально-

правового характеру відносяться не лише ті, що доказуються учасниками 

справи, а й також обставини, визнані учасниками справи, загальновідомі 

обставини і преюдиціальні факти, які входять до предмета доказування як 

вже встановлені. Розкрито сутність фактів процесуально-правового 

характеру і доказових фактів, подано міркування на користь їх включення до 

предмета доказування, котрий має комплексний характер та охоплює всі 

обставини, встановлення яких має значення для справи, а не лише ті, котрі 

пов’язані з розглядуваними правовідносинами. Окреслено особливості 

реалізації принципу належності доказів учасниками справи і судом. 



 
 

У пункті 3.2.2. «Принцип допустимості доказів» визначено, що 

допустимість доказів характеризується органічним зв’язком процесуальної 

форми засобів доказування та законністю отримання інформації про той чи 

інший факт, який має значення для справи, що означає одночасне 

дотримання норм матеріального і процесуального права при одержанні 

доказу. Розглянуто зміст так званого «намбійського винятку» із загального 

принципу недійсності актів, виданих владою державного утворення, не 

визнаного на міжнародному рівні, який застосовується у зв’язку з 

встановленням фактів народження або смерті осіб на тимчасово окупованій 

території України, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження. Наведено міркування щодо встановлення у нормах ЦПК 

можливості подання учасником справи заяви про порушення закону при 

одержанні доказу, поданого іншою особою, та наслідків визнання доказу 

недопустимим, а саме, втрату ним юридичної сили як здатності виступати 

засобом встановлення обставин справи.  

У пункті 3.2.3 «Принцип обов’язковості доказування» виявлено, що 

оскільки внаслідок реалізації права на судовий захист особа не стає носієм 

обов’язку із судового захисту, та враховуючи, що судове доказування є 

різновидом пізнання і не зводиться лише до подання доказів, обґрунтовано, 

що доказування є правом учасника справи. Реалізація цього права пов’язана з 

обов’язком подавати докази у строк, встановлений законом або судом, та 

виконанням тягаря доказування. Розкрито зміст тягаря доказування з точки 

зору неможливості віднесення його до цивільного процесуального обов’язку, 

оскільки його невиконання не тягне застосування заходів процесуального 

примусу. Тягар доказування – це процесуальне правило, яке визначає 

розподіл доказової діяльності між учасниками справи щодо обставин, які 

слугують підставою заявлених ними вимог та заперечень або мають інше 

значення для справи. Він визначається законом, а його виконання 

ґрунтується на заінтересованості особи у підтвердженні доказами обставин, 

які безпосередньо впливають на досягнення її процесуальної мети.  

У пункті 3.2.4 «Принцип вільної оцінки доказів» доведено, що оцінкою 

доказів є розумово-процесуальна діяльність суду, а щодо учасників справи 

термін «оцінка доказів» вживається умовно як позначення певних розумових, 

аналітичних, порівняльних операцій, що здійснюються в процесі пізнання в 

судовому доказуванні, проте до оцінки доказів така діяльність не 

відноситься, оскільки її результати не здатні породжувати наслідки, властиві 

оцінці доказів у її юридичному значенні. З’ясовано зміст вільної оцінки 

доказів: суд, керуючись законом, оцінює докази за своїм внутрішнім 

переконанням і вільний від будь-якого зовнішнього впливу. Ніхто, в тому 

числі вищестоящий суд, не має права втручатися у діяльність суду і давати 

суду будь-які рекомендації чи вказівки щодо оцінки доказів у конкретній 

справі. Досліджено сутність внутрішнього переконання суду, в основі 

об’єктивної сторони якого лежить всебічне, повне, об’єктивне та 



 
 

безпосереднє дослідження наявних у справі доказів, а суб’єктивна його 

сторона формується під впливом правосвідомості судді. 

Розділ 4 «Елементи механізму доказування» складається з чотирьох 

підрозділів та шести пунктів. 

Підрозділ 4.1. «Функції та види норм цивільного процесуального права 

у механізмі доказування» містить визначення напрямів дії у механізмі 

доказування норм цивільного процесуального права, котрі охоплюють всі 

правові аспекти діяльності, пов’язаної із встановленням обставин справи, 

комплексно і всебічно регулюють цю діяльність.  

Виявлено, що в механізмі доказування діють: 1) норми-засади, а саме, 

ч. 1 ст. 2 ЦПК, в якій визначені завдання цивільного судочинства; 2) норми-

принципи – всі принципи цивільного процесуального права, і в першу чергу, 

принципи змагальності та встановлення судової істини, а також принципи 

доказування; 3) норми-узагальнення, що визначають терміни в доказуванні: 

докази (ч. 1 ст. 76 ЦПК), достовірність доказів (ст. 79 ЦПК), достатність 

доказів (ч. 1 ст. 80 ЦПК), показання свідка (ч. 1 ст. 90 ЦПК), письмові докази 

(ч. 1 ст. 95 ЦПК), речові докази (ст. 97 ЦПК), електронні докази (ч. 1 ст. 100 

ЦПК), висновок експерта (ч. 1 ст. 102 ЦПК);  4) норми конкретного змісту, 

які закріплюють процесуальні права та обов’язки у сфері доказування, 

визначають процедуру здійснення процесуальних дій у доказуванні.  

Встановлено, що доказування виступає засобом виміру ефективності 

норм цивільного процесуального права, оскільки лише в процесі їх 

практичного застосування можна вивити, наскільки дієвими і доступними в 

реалізації вони є, чи забезпечують вони оптимальне досягнення результату, 

який потребується в доказовій діяльності. 

У підрозділі 4.2. «Видові особливості процесуальних юридичних фактів 

у механізмі доказування» наголошено, що призначенням процесуальних 

юридичних фактів є приведення в дію норм цивільного процесуального 

права, що необхідно для функціонування цивільної процесуальної форми, в 

рамках якої реалізується право заінтересованої особи на судовий захист та 

відбувається доказування. Обґрунтовано, що події і стани, які не залежать від 

волевиявлення людини, не є процесуальними юридичними фактами, оскільки 

не здатні здійснювати вплив на цивільні процесуальні правовідносини і 

мають значення лише тоді, коли відповідний суб’єкт пов’язує з ними свою 

процесуальну діяльність. Тому процесуальними юридичними фактами є дії, 

що охоплюють активну форму поведінки (правомірні та неправомірні дії) та 

пасивну (бездіяльність). Окремим різновидом процесуальних юридичних 

фактів-дій є зловживання процесуальними правами – використання 

можливості, передбаченої цивільним процесуальним законом в рамках 

певного суб’єктивного права, всупереч його призначенню, яке визначене у 

законі безпосередньо чи випливає із загальних засад цивільного 

процесуального регулювання. Охарактеризовано процесуальні акти 

застосування норм права як самостійний різновид процесуальних юридичних 

фактів, єдиний з-поміж них, який має здатність припиняти цивільні 



 
 

процесуальні правовідносини, утверджує ознаку виключності судових 

рішень та виконує преюдиціальну функцію. 

У підрозділі 4.3. «Цивільні процесуальні правовідносини в структурі 

механізму доказування» встановлено, що основою цивільних процесуальних 

правовідносин є взаємність повноважень суду та процесуальних прав і 

обов’язків іншого учасника процесу. Горизонтальні правові зв’язки між 

учасниками судового процесу відсутні, оскільки будь-якому процесуальному 

праву одного учасника судового процесу не кореспондує жоден 

процесуальний обов’язок іншого учасника судового процесу.  

Доведено, що функціонування механізму доказування розпочинається з 

моменту виникнення цивільних процесуальних правовідносин, котрим є 

момент надходження до суду першої інстанції позову, заяви про 

забезпечення доказів, поданої до пред’явлення позову, заяви про видачу 

судового наказу, чи заяви про підтвердження наявності чи відсутності фактів, 

що мають юридичне значення. Дія механізму доказування завершується у 

момент припинення цивільних процесуальних правовідносин, який 

визначається у кожній справі індивідуально.  

Розглянуто сутність елементів цивільних процесуальних правовідносин 

(суб’єкти, об’єкт, зміст) з точки зору їх впливу на механізм доказування, 

з’ясовано, що цивільні процесуальні правовідносини є формою втілення 

приписів цивільних процесуальних норм, які регулюють доказування, 

шляхом здійснення суб’єктами доказування певних процесуальних дій. 

Підрозділ 4.4. «Характеристика доказів як елемента механізму 

доказування» присвячено дослідженню доказів, ознак засобів доказування та 

процесуальних особливостей їх використання у цивільному судочинстві. 

У пункті 4.4.1. «Співвідношення доказів і засобів доказування» 

розкрито сутнісні риси цих категорій. Наголошено, що доказом виступає не 

сам факт, а інформація (відомості, дані) про нього. Подано міркування проти 

ототожнення доказів із засобами доказування, котрі є органічно пов’язаними 

і співвідносяться як зміст (інформація про обставину справи) і форма його 

фіксації (засіб доказування). Засоби доказування є процесуальною 

категорією, однак їх формування може знаходитися під впливом норм 

матеріального права, котрі встановлюють обов’язкову форму правочину, 

вимоги до висновку експерта тощо. Досліджено наявні доктринальні 

пропозиції вважати судовими доказами не лише відомості про факти, а й 

логічні доводи (тези та аргументи). Обґрунтовано, що останні є елементами 

логічної сторони доказування, в той час як доказ – явище не розумове, а суто 

процесуальне. Твердження чи аргумент, не підкріплені відповідним доказом, 

не мають доказової сили і можуть бути не взяті до уваги судом, в той час як 

доказ, не підкріплений жодним аргументом, може мати вирішальне значення 

для встановлення певної обставини справи. 

У пункті 4.4.2. «Показання свідків» охарактеризовано, що показання 

свідка – це повідомлення особою, яка має власні знання про події, очевидцем 

яких вона була, про ці події у їх розумінні як обставин, що мають значення 



 
 

для справи. Встановлено, що хоча ч. 2 ст. 90 ЦПК передбачає допит особи, на 

повідомленні якої ґрунтуються показання свідка, водночас у процесуальному 

законі відсутній порядок виклику такої особи, у зв’язку з чим запропоноване 

внесення змін до ст. 230 ЦПК. 

В ході аналізу імунітету свідка виявлено ряд законодавчих прогалин, в 

силу яких в показаннях свідка всупереч нормам матеріального законодавства 

можуть розкриватися деякі охоронювані законом таємниці. У зв’язку з цим 

висловлено пропозицію з викладення ч. 1 ст. 70 ЦПК у новій редакції. 

Окреслено юридичну заінтересованість в результатах розгляду справи 

як основний критерій для розмежування показань свідка і пояснень сторін, 

третіх осіб та їх представників, допитаних як свідків. Звернуто увагу, що в 

нормах ЦПК не вирішене питання щодо порядку подання учасниками справи 

та їх представниками заяви про допит їх як свідків, подано рекомендації з 

уточнення відповідних положень ЦПК. 

У пункті 4.4.3. «Письмові докази» з’ясовано, що в умовах сьогодення 

сприйняття інформації зі змісту документа властиве також електронним 

доказам, тому ця ознака перестала бути розрізняльною для письмових 

доказів. Вони характеризуються тим, що, по-перше, створюються шляхом 

письма за допомогою символів на матеріальному носії; в рамках огляду цієї 

ознаки зроблено висновок про належність документів, створених за 

допомогою комп’ютерних технологій і призначених для подальшого друку 

(тобто тих, для яких матеріальна форма існування є обов’язковою), до 

письмових доказів. По-друге, сприйняття інформації, зафіксованої у 

письмових доказах, здійснюється безпосередньо, без використання якого-

небудь технічного обладнання. Розглянуто особливості засвідчення копій 

письмових доказів та оформлення витягів з документів, зроблено висновок, 

що витяг повинен відтворювати всі сторінки документа, які дають 

можливість ідентифікувати документ, і повний текст частини документа з 

питання, з приводу якого виготовлюється витяг. 

У пункті 4.4.4. «Речові докази» конкретизовано правову природу 

речових доказів та особливості їх залучення у справу. Розвинуто думку, що 

речовими доказами є не лише предмети, а й також об’єкти без сталих 

просторових меж (зокрема, рідкі, сипучі та інші речовини). Встановлено, що 

речові докази виступають джерелом доказової інформації у таких формах: 1) 

їх якості, властивості, характеристики; 2) залишені на них сліди, що не мають 

ознак письма чи іншої інтелектуальної діяльності людини; 3) належність 

певній особі; 4) знаходження у певному місці у певний час. Інформація, що 

міститься у речових доказах, може сприйматися шляхом їх огляду або 

внаслідок проведення експертного дослідження. Аргументовано, що в 

основному речові докази не можуть бути додані до матеріалів цивільної 

справи безпосередньо. В ряді випадків у цивільному судочинстві 

використовуються похідні речові докази, однак здебільшого вони 

залучаються у справу шляхом зазначення на речовий доказ у заяві по суті 



 
 

справи, яку подає особа, котра обґрунтовує цим доказом свої вимоги або 

заперечення. 

Пункт 4.4.5. «Електронні докази» охоплює дослідження ознак 

електронних доказів, розмежування їх оригіналів та електронних копій, 

особливостей їх використання для встановлення обставин справи. 

Обґрунтовано, що утворення електронного доказу переважно є 

результатом діяльності людини, однак окремі їх види генеруються 

автоматично в процесі функціонування певної системи. Електронні докази 

створюються в електронному (цифровому) форматі і не мають об’ємно-

просторових та інших характеристик, властивих об’єктам матеріального 

світу, а тому їх природа є нематеріальною. Їх здатність виступати засобом 

встановлення обставин справи не потребує наявності конкретно визначеного 

носія, при цьому електронні докази можуть відтворюватися необмежену 

кількість разів, зберігаючи автентичність закріпленої у них інформації 

незалежно від кількості відтворень та переміщень. 

Критично оцінено віднесення у ч. 1 ст. 100 ЦПК текстових документів, 

графічних зображень, планів, фотографій, відео- та звукозаписів до 

різновидів електронних документів, оскільки ці об’єкти далеко не в усіх 

випадках відповідають вимогам, що висуваються законом до електронного 

документа. Окреслено проблеми доказування обставин справи за допомогою 

інформації, отриманої з мережі Інтернет; текстових, голосових та 

мультимедійних повідомлень; метаданих, баз даних. Підведений підсумок, 

що застосування до електронних доказів порядку подання, подібного до 

порядку подання письмових доказів, не в усіх випадках гарантує їх 

ефективне використання для встановлення обставин цивільної справи. 

У пункті 4.4.6. «Висновки експертів» з’ясовано характерні риси цього 

засобу доказування, здійснено його порівняльний аналіз із консультацією 

спеціаліста і висновком експерта у галузі права. Висвітлено зміст 

спеціальних знань експерта як таких, що здобуваються в процесі теоретичної 

підготовки і практичної діяльності у певній сфері науки, техніки, мистецтва, 

ремесла. Наголошено, що виведення питань права за межі предмета судової 

експертизи означає, що експерт не має права давати відповіді на питання 

щодо задоволення позовних вимог, наявності чи відсутності в діях однієї 

особи ознак порушення права іншої особи, норми права, яку слід застосувати 

до відповідних правовідносин. 

Подано аргументи проти можливості віднесення консультації 

спеціаліста до засобів доказування: оскільки консультація спеціаліста 

надається суду як практична допомога при застосуванні технічних засобів і 

не містить інформації про обставини, які мають значення для справи, вона не 

може виступати засобом встановлення таких обставин.  

Встановлено, що висновок експерта в галузі права не містить 

дослідження, яке стосується обставин справи, і є джерелом не доказової 

інформації, а відомостей, які можуть бути необхідними для кваліфікації 

судом правовідносин сторін і вибору правової норми, яка підлягає 



 
 

застосуванню, проте не пов’язані із встановленням обставин справи. Тому 

цілком вірним є законодавчий підхід про неналежність цього документа до 

доказів, про його допоміжний (консультативний) характер і відсутність 

обов’язкового значення для суду. 

Розділ 5 «Динаміка механізму доказування у цивільному 

судочинстві» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1. «Стадії функціонування механізму доказування у 

цивільному судочинстві» розглянуто доктринальні підходи до періодизації 

процесу доказування. Обґрунтовано доцільність вжиття до його структурних 

частин терміну «стадії», які послідовно змінюють одна одну і включають 

певний комплекс дій, що здійснюються згідно з визначеними законом 

умовами та спрямовуються на одержання певного результату.  

Виявлено, що стадіями процесу доказування не можуть бути: збирання 

доказів майбутніми учасниками справи, оскільки ця діяльність не 

регламентована законом і не має процесуального характеру; твердження про 

факти, котрі належать до формування предмета доказування у справі, проте 

не мають характеру стадії; зазначення доказів, що відноситься до визначення 

меж доказування, однак не відповідає сутності його стадії; розкриття доказів, 

яке обмежене лише позовним провадженням і не є обов’язковим, оскільки 

процес доказування може відбуватися без розкриття доказів; формування 

предмета доказування, оскільки зміни у предметі доказування можуть мати 

місце декілька разів протягом розгляду справи, що ставить під сумнів 

стадійне значення цієї діяльності; встановлення обставин справи, тому що 

доказування входить у структуру процесу встановлення обставин справи, а 

не навпаки. Зроблено висновок, що процес доказування має три стадії: 1) 

залучення доказів у справу; 2) дослідження доказів; 3) оцінка доказів. 

У підрозділі 5.2. «Реалізація механізму доказування на стадії залучення 

доказів у справу» проаналізовано порядок подання доказів учасниками 

справи, витребування і забезпечення доказів, призначення судом експертизи, 

одержання доказів, зібраних іншим судом на підставі судового доручення 

щодо збирання доказів. 

З’ясовано, що процедура подання доказів учасниками справи має ряд 

недоліків, серед яких: 1) відсутність зазначення на можливість пред’явлення 

відповідачем зустрічного позову, в силу чого докази відповідача повинні 

подаватися разом із зустрічним позовом, а не з відзивом; 2) помилковість 

встановлення строку подання додаткових доказів у разі пред’явлення 

зустрічного позову, в той час як у таких випадках для позивача за первісним 

позовом повинна існувати можливість застосування процедури відзиву, в 

рамках якої можуть подаватися докази на обґрунтування заперечень позивача 

за первісним позовом проти зустрічного позову; 3) введення оціночного 

поняття «надмірний обсяг доказів» без уточнення його критеріїв, що може 

стати підґрунтям для зловживання процесуальними правами, а у разі подання 

доказів в електронній формі, коли надсилання їх копій іншим учасникам 

справи здійснює суд, – призвести до появи практики, за якої в однотипних 



 
 

випадках суди застосовуватимуть різні підходи для визначення того, чи є 

обсяг доказів надмірним. 

Послідовно встановлено, що виходячи з природи і функцій інституту 

забезпечення доказів, витребування доказів як захід їх забезпечення підлягає 

застосуванню тільки у випадках, коли доказ не може бути самостійно 

одержаний та одночасно існує загроза його втрати, унеможливлення чи 

утруднення одержання цього доказу в майбутньому, що може мати місце як 

до, так і після пред’явлення позову. Якщо заінтересована особа не має 

можливості самостійно одержати доказ, необхідний для підготовки позовної 

заяви (доказ містить інформацію, яка дозволяє визначити відповідача у 

справі чи має значення для точності обґрунтування позовних вимог), при 

цьому не існує ризику втрати доказу або обставин, які утруднять чи 

унеможливлять його одержання в майбутньому, у цьому разі повинно 

здійснюватися витребування доказу (а не витребування доказу як захід його 

забезпечення) до подання позову, у зв’язку з чим запропоновано уточнення 

відповідних положень ЦПК. 

Визначено, що судовим дорученням щодо збирання доказів є 

уповноваження судом, котрий розглядає справу або заяву про забезпечення 

доказів, іншого суду здійснити певні процесуальні дії щодо доказів, які 

знаходяться в межах територіальної підсудності цього суду. У матеріалах 

судової практики виявлено численні випадки, коли суди доручають іншим 

судам вчинення дій, які за своїм змістом не належать до збирання доказів 

(вручення відповідачу позовної заяви з доданими до неї документами, допиту 

відповідача з питань, чи визнає він позовні вимоги, чи надасть він відзив на 

позовну заяву і чи згоден на розгляд справи без його участі). Оскільки 

причиною такого тлумачення ч. 1 ст. 87 ЦПК є певна нечіткість 

формулювання зазначеної норми, запропоноване його удосконалення.   

У підрозділі 5.3. «Особливості дослідження доказів як стадії 

функціонування механізму доказування» зазначено, що дослідження доказів 

полягає у вилученні інформації, яку містять засоби доказування, в контексті 

заявлених вимог і заперечень учасників справи або інших обставин, що 

мають значення для справи, у сприйнятті змісту цієї інформації судом. 

Наголошено на недопустимості включення оцінки доказів у процес їх 

дослідження, оскільки ці стадії мають різне призначення та передбачають 

вчинення різних процесуальних дій. 

Вироблено класифікацію видів допиту свідка: 1) первинний, за якого 

свідок дає показання у справі уперше, підставою для чого є клопотання 

учасника справи про виклик свідка; 2) повторний, коли свідок допитується в 

тому самому або наступному засіданні вдруге після завершення процедури 

його первинного допиту; 3) одночасний допит декількох свідків, який 

здійснюється у випадках, коли у їх показаннях одна і та ж обставина 

висвітлюється по-різному, свідчення частково чи повністю суперечать одне 

одному; 4) допит свідка під час дослідження інших доказів. 



 
 

Аргументовано, що необхідність одержання згоди адресата та особи, 

яка направила кореспонденцію, для використання кореспонденції як доказу 

може утруднювати дію механізму доказування, адже якщо друга сторона 

листування чи обміну повідомленнями не надасть свою згоду на їх 

використання, формально це дає їй підстави вимагати визнання їх 

недопустимими доказами. З метою забезпечення інтересів правосуддя 

запропоновано дозволити використання як доказу кореспонденції, стороною 

якої є учасник справи, без одержання дозволу іншої сторони кореспонденції. 

Підрозділ 5.4. «Дія механізму доказування на стадії оцінки доказів» 

охоплює дослідження процесуального порядку оцінки доказів. 

Охарактеризовано, що відсутність заздалегідь встановленої сили доказу 

в першу чергу означає відсутність законодавчого закріплення вищого 

ступеня доказової сили, певної переваги одного виду засобів доказування над 

іншими, проте жоден доказ не повинен мати наперед встановленого значення 

і в свідомості судді. Недостатнє законодавче врегулювання дослідження й 

оцінки певного виду доказів; невпевнена поведінка свідка; «надійність» 

письмових документів у порівнянні з показаннями свідків; вищий ступінь 

довіри до доказу, що виходить від особи з особливим публічно-правовим 

статусом, та інші подібні чинники не повинні впливати на сприйняття доказів 

судом, кожен доказ повинен оцінюватися нарівні з усіма іншими. 

Окреслено, що оцінка належності доказу означає досягнення знання, 

що доказ містить інформацію щодо принаймні однієї з обставин, 

встановлення яких має значення для справи. Оцінка допустимості доказу 

полягає у встановленні судом дотримання норм матеріального та 

процесуального права при одержанні доказу. Оцінка достовірності доказів 

пов’язана із визначенням точності, коректності, адекватності відображення 

доказової інформації у відповідному засобі доказування. Оцінка достатності 

доказів має на увазі встановлення того, чи дозволяє сукупність належних, 

допустимих і достовірних доказів зробити точні, однозначні, вичерпні 

висновки про наявність чи відсутність фактів, які входять до предмету 

доказування у справі. Оцінка взаємного зв’язку доказів у їх сукупності 

здійснюється з метою виявлення системних зв’язків у всьому доказовому 

матеріалі, який є у справі, визначення співвідношення кожного доказу з усіма 

іншими, аналізу взаємопов’язаних доказів на предмет того, чи підсилюють 

вони один одного, чи ставлять під сумнів, чи спростовують. 

Доведено, що викладення результатів оцінки доказів у судовому 

рішенні є одним з чинників його законності, обґрунтованості й 

вмотивованості – відображення у судовому рішенні мотивів, керуючись 

якими суд зробив свій правовий вибір щодо визнання встановленими 

обставин справи, висновків по суті розглянутих правовідносин та норми 

права, яка підлягає застосуванню. 

 

 

 



 
 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання з розв’язання комплексу теоретичних і практичних 

проблем механізму доказування у цивільному судочинстві. Запропонована 

концепція механізму доказування, котра охоплює такі аспекти, як 

обґрунтування доцільності застосування категорії «механізм» до 

доказування; висвітлення сутності доказування, визначення його суб’єктів і 

мети; встановлення переліку принципів доказування та їх змістовна 

характеристика; виявлення специфіки елементів механізму доказування, їх 

взаємодії і взаємного впливу; з’ясування особливостей функціонування 

механізму доказування на стадіях доказування. Проведене дослідження 

дозволило сформулювати низку доктринальних висновків та пропозицій 

щодо вдосконалення чинного законодавства. До найбільш важливих 

наукових висновків належать такі: 

1. Теорія доказування почала поступово формуватися з аналізу правил 

здійснення доказових дій, який мав більше прикладну, ніж наукову 

спрямованість. Дослідження доказування набули наукового характеру 

наприкінці ХІХ століття. Генезис вчень про доказування має три етапи: 1) 

дореволюційний, який відзначається двома важливими досягненнями: в кінці 

ХІХ століття виникла теорія доказування, у 1914 році з’явилося перше 

визначення поняття доказування; 2) радянський, впродовж якого було 

вироблено основні концепції доказування, котрі продовжують розвиватися в 

умовах сьогодення; 3) сучасний, що ґрунтується на результатах досліджень 

радянських учених та розвиває їх. 

2. На сучасному етапі розвитку науки цивільного процесуального права 

сформувалося три концептуальні підходи до поняття доказування: 1) як 

діяльності учасників справи з переконання суду в істинності своїх позицій; 2) 

як діяльності учасників справи і суду, спрямованої на встановлення обставин 

справи; 3) як різновиду пізнання. 

Судове доказування є різновидом пізнання, яке поєднує розумову і 

практичну (процесуальну) діяльність його суб’єктів, спрямоване на 

досягнення відповідності між обставинами справи та висновками суду щодо 

цих обставин і здійснюється за допомогою доказів у визначеній законом 

процесуальній формі. Запропоноване у вітчизняній доктрині розмежування 

понять «доказування» і «доведення» є недоцільним, оскільки введення 

додаткового терміну, однорідного за змістом з уже існуючим, не відповідає 

потребам науки і практики. У доказуванні неможливо виділити як суто 

практичні аспекти, які не були б пов’язані з мисленням, аналізом, 

умовиводами, так і суто розумові процеси, котрі не потребували б звернення 

до доказів і/або результатів їх дослідження. Як слідує з норм ЦПК, термін 

«доведення» є синонімом поняття «доказування». Існуюче в процесуальній 

науці розмежування судового доказування і судового пізнання також є 



 
 

штучним через неможливість існування судового доказування у його відриві 

від пізнання і навпаки. 

3. Суб’єктами доказування є учасники справи, процесуальні 

представники і суд, функції якого в доказовій діяльності зумовлені 

потребами правосуддя та включають обов’язкове дослідження доказів і їх 

оцінку, сприяння учасникам справи у витребуванні і забезпеченні доказів, а у 

передбачених законом випадках також ініціативні дії суду в доказуванні. Суд 

має обов’язкове повноваження на встановлення обставин справи, котре 

складається з таких елементів: визначення обставин, якими обґрунтовуються 

вимоги і заперечення учасників справи; визначення обставин, які звільнені 

від доказування на підставі закону чи внаслідок розсуду суду; перевірка 

інших обставин справи доказами; оцінка доказів; висновки суду щодо того, 

які обставини справи є встановленими. 

Мета доказування полягає в досягненні істини у справі, під якою слід 

розуміти відповідність між встановленими обставинами та висновками суду 

щодо цих обставин. Така істина охоплює як знання про події, що відбулися у 

реальній дійсності, та роль учасників справи в цих подіях, так і встановлення 

юридичних фактів на підставі цього знання. 

4. Доказове право – це правовий феномен, юридична конструкція якого 

вміщує норми процесуального права та матеріального права, однак 

сукупності цих норм не властиві єдність предмету і методу правового 

регулювання, спільність у використанні одних і тих же інститутів та 

взаємність впливу. Доказове право не належить до жодного з елементів 

системи права, а є самостійним комплексним утворенням, у якому порядок 

доказування регулюється нормами процесуального права, а норми 

матеріального права створюють передумови для доказування. 

5. Правовим механізмом є впорядкована система пов’язаних між собою 

правових засобів, послідовне застосування яких веде до настання юридично 

значимих наслідків. До ознак правового механізму належать системність, 

правова регламентація, практична спрямованість у застосуванні, специфічна 

мета, а застосування категорії «механізм» у правознавстві виправдане тоді, 

коли необхідно розкрити сутність явища, яке має складну структурну будову, 

шляхом дослідження особливостей функціонування елементів цього явища, 

їх залежності одне від одного та взаємного впливу, порядку та умов 

досягнення ними проміжних цілей та загальної мети, задля якої існує це 

явище. 

Доказування відповідає ознакам правового механізму і саме крізь 

призму категорії «механізм» утворюється можливість одержання 

комплексного і вичерпного знання про всі правові явища, об’єднані в 

доказуванні на всіх стадіях цивільного процесу. Механізм доказування – це 

система процесуально-правових засобів, застосування яких у визначеній 

законом формі спрямовується на встановлення обставин цивільної справи. 

Він належить до процесуально-правового механізму, котрий в свою чергу 

входить в структуру механізму реалізації права на судовий захист. 



 
 

6. Визначення елементної будови механізму доказування здійснено з 

урахуванням місця механізму доказування в системі правового регулювання 

та особливостей його функціонування. У зв’язку з цим за основу структури 

механізму доказування взято елементну будову процесуально-правового 

механізму: норми цивільного процесуального права, процесуальні юридичні 

факти, цивільні процесуальні правовідносини. В структурній будові 

механізму доказування виділено додатковий елемент, який безпосередньо 

впливає на виконання механізмом доказування свого призначення, а саме, 

докази. Інші запропоновані у доктрині елементи процесуально-правового 

регулювання (цивільні процесуальні процедури, судові акти 

правозастосування, цивільна процесуальна правова культура та цивільна 

процесуальна правосвідомість) та елементи механізму доказування (методи, 

способи, прийоми доказування і правосвідомість суб’єктів доказування) до 

складу механізму доказування не входять, оскільки або поглинаються 

іншими його елементами, або не належать до сфери процесуально-правового 

регулювання. 

7. Цивільне судочинство ґрунтується на засадах змагальності, якою є 

конкурентна процесуальна поведінка сторін у доказовій діяльності, котра має 

такі риси: 1) наявність принаймні двох учасників справи (сторін) із 

взаємовиключними інтересами; 2) однакова для обох сторін можливість 

реалізації процесуальних прав у доказуванні; 3) однакова для обох сторін 

необхідність підтвердити доказами кожну обставину, покладену в основу їх 

вимог і заперечень; 4) відсутність ініціативи суду у збиранні і залученні 

доказів у справу; 5) обмеження повноважень суду функцією сприяння в 

реалізації процесуальних прав сторін. 

Нормативний вираз принципу змагальності у ст. 12 ЦПК не відповідає 

його істинній природі, супроводжується вжиттям некоректних термінів і 

категорій, не корелює з суб’єктним складом осіб, на яких дійсно 

поширюється дія принципу змагальності. Більшість положень розглядуваної 

норми характеризують не змагальність, а інші принципи цивільного 

судочинства (рівність перед законом і судом, недопущення зловживання 

процесуальними правами) чи встановлюють правила, що виходять за межі 

змагальності (судове керівництво ходом судового процесу, сприяння у 

врегулюванні спору судом). На позитивну оцінку заслуговує введення 

категорії ризику у цивільному процесі, однак вона помилково віднесена до 

принципу змагальності, оскільки ризик настання наслідків пов’язаний не 

тільки з доказуванням, а з реалізацією всіх процесуальних прав та 

виконанням всіх процесуальних обов’язків. 

8. Принцип встановлення істини не втратив свого значення у зв’язку з 

підсиленням змагальних засад цивільного судочинства, а сутність цієї істини 

найбільшою мірою розкривається крізь призму терміну «судова істина». Цей 

принцип має на увазі встановлення тих обставин, що утворять для суду 

можливість визначити, які правовідносини виникли між сторонами 

позовного провадження, чи існує право вимоги у справі наказного 



 
 

провадження, чи існує відповідний факт у справі окремого провадження. 

Cудова істина охоплює знання не про всі події, а лише про обставини справи, 

що зумовлені потребами правосуддя, допускає використання підтверджених 

доказами та ймовірних знань і залежить від діяльності учасників справи в 

доказуванні. 

9. Механізм доказування має власні принципи, які визначають його 

умови та засади, впорядковують і систематизують діяльність суб’єктів 

доказування в усіх цивільних справах. До складу принципів доказування 

можуть бути віднесені лише ті правила, які відповідають вимогам 

нормативності, регулятивності, обов’язковості, непорушності та 

універсальності, а саме: 

1) принцип належності доказів, який скеровує діяльність учасників 

справи і суду в напрямі залучення до матеріалів справи лише тих доказів, 

котрі пов’язані з предметом доказування, що забезпечує можливість 

встановлення дійсних обставин справи та одночасно сприяє додержанню 

розумності строків розгляду справи судом. Належність доказів до справи 

визначається через процесуальну категорію предмета доказування, який має 

комплексний характер і включає в себе матеріально-правові факти, 

процесуально-правові факти та доказові факти. При цьому факти 

матеріально-правового характеру охоплюють обставини, звільнені законом 

від доказування (обставини, визнані учасниками справи, загальновідомі 

обставини, преюдиціальні факти), котрі включаються до предмету 

доказування як вже встановлені; 

2) принцип допустимості доказів, який дозволяє використання у 

цивільному судочинстві лише тих доказів, при одержанні яких дотримано 

встановлений законом порядок, що означає відсутність порушення норм 

матеріального права та норм процесуального права при отриманні доказу, а 

також тих, що одержані із засобів доказування, визначених законом; 

3) принцип обов’язковості доказування, змістом якого є те, що за 

винятком обставин, звільнених від доказування на підставі закону, всі 

обставини, на які посилаються учасники справи, повинні бути доказані. При 

цьому доказування обставин цивільної справи є правом, а не обов’язком (чи 

одночасно правом та обов’язком) учасника справи, а реалізація цього права 

пов’язана з обов’язком подавати докази у строк, встановлений законом або 

судом, та розподілом тягаря доказування. Тягар доказування не є 

процесуальним інтересом та не належить до цивільних процесуальних 

обов’язків, це процесуальне правило, яке визначає розподіл доказової 

діяльності між учасниками справи, формує їх доцільну і пропорційну участь 

у доказовій діяльності, завдяки чому досягається оптимальний порядок 

з’ясування обставин, які становлять підставу заявлених у справі вимог і 

заперечень та мають інше значення для правильного вирішення справи; 

4) принцип вільної оцінки доказів, який полягає в тому, що суд, 

керуючись законом, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням і 

вільний від будь-якого зовнішнього впливу. Внутрішнє переконання судді – 



 
 

це його впевненість в тому, що всі наявні у справі докази були дослідженні, 

жоден доказ не був безпідставно залишений без уваги, а зміст інформації, що 

міститься у доказах, був одержаний судом безпосередньо шляхом 

ознайомлення з ними. В основі об’єктивної сторони формування 

внутрішнього переконання лежить всебічне, повне, об’єктивне та 

безпосереднє дослідження наявних у справі доказів. Суб’єктивна сторона 

внутрішнього переконання формується під впливом правосвідомості судді – 

усвідомленого прагнення діяти у строгій відповідності до закону, готовності 

сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. 

10. Норми цивільного процесуального права здійснюють всі форми 

впливу на механізм доказування та виконують у ньому такі функції: а) 

правове регулювання порядку доказування у цивільних справах; б) 

визначення повноважень суду у встановленні обставин справи; в) надання 

учасникам справи процесуальних прав у сфері доказування та покладення на 

них обов’язків, що пов’язані з реалізацією цих прав; г) регламентація змісту 

діяльності інших осіб (свідків, експертів, осіб, що утримують витребувані 

судом докази) у сфері доказування; д) встановлення строків вчинення 

процесуальних дій, пов’язаних з доказуванням; е) визначення місця вчинення 

процесуальних дій у сфері доказування; є) закріплення правових засобів 

забезпечення належної поведінки учасників справи та інших осіб, задіяних у 

доказуванні. 

11. Процесуальний юридичний факт – це реальна дія (бездіяльність), 

чия правова модель передбачена у нормі цивільного процесуального права і 

вчинення якої здатне породжувати процедурні наслідки стосовно 

виникнення, зміни, належного функціонування (розвитку) чи припинення 

цивільних процесуальних правовідносин. У механізмі доказування 

процесуальні юридичні факти забезпечують перехід від наданої законом 

можливості здійснювати доказову діяльність до реалізації процесуальних 

прав та виконання процесуальних обов’язків суб’єктів доказування, 

здійснення повноважень суду. 

Видами процесуальних юридичних фактів у механізмі доказування є: 1) 

дії, які поділяються на: а) правомірні дії; б) неправомірні дії; в) бездіяльність 

як утримання від виконання приписів норм цивільного процесуального 

права, що може породжувати певні процедурні наслідки, в тому числі 

можливість застосування заходів процесуального примусу; г) зловживання 

цивільними процесуальними правами – використання можливості, 

передбаченої цивільним процесуальним законом в рамках певного 

суб’єктивного права, всупереч його призначенню, яке визначене у законі 

безпосередньо чи випливає із загальних засад цивільного процесуального 

регулювання; 2) процесуальні акти застосування норм права, які здійснюють 

всі форми впливу на цивільні процесуальні правовідносини, забезпечують 

реалізацію принципу обов’язковості судових рішень, утверджують ознаку 

виключності судових рішень та виконують преюдиціальну функцію. 



 
 

12. Цивільні процесуальні правовідносини виникають та існують 

виключно у правовій формі, засновуються на взаємних повноваженнях суду і 

процесуальних правах та обов’язках іншого учасника судового процесу та 

складаються з численних одиничних правовідношень на рівні «суд – учасник 

справи», «суд – свідок», «суд – експерт» тощо, котрі об’єднуються в цілісну 

систему. Їх роль як елемента механізму доказування полягає в тому, що лише 

в рамках цих правовідносин здійснюються всі процесуальні дії у справі та 

досягаються процесуальні результати у вигляді підтвердження наявності чи 

відсутності обставин, які мають значення для справи. 

Елементами цивільних процесуальних правовідносин є: 1) суб’єкти, 

категорія яких є ширшою, ніж категорія суб’єктів доказування, оскільки до 

останніх належать тільки особи, які мають юридичну заінтересованість в 

результатах розгляду справи (учасники справи, органи та особи, яким законом 

надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, процесуальні 

представники), і суд; 2) об’єкт – процесуальні наслідки реалізації 

повноважень суду, прав та обов’язків інших суб’єктів правовідносин; 3) зміст 

– процесуальні дії з реалізації повноважень суду, прав та обов’язків інших 

суб’єктів правовідносин. 

13. Доказ – це інформація про пошуковий факт, для сприйняття якої 

необхідне використання органів чуття людини, у зв’язку з чим ця інформація 

повинна бути виражена у певній формі, яка зберігає цю інформацію. У ролі 

такої форми виступають засоби доказування, які не можна ототожнювати з 

доказами, оскільки вони співвідносяться як зміст і форма його фіксації. Доказ 

показує, яку інформацію він несе, про що ця інформація, засіб доказування – 

в якій формі вона виражена. Логічна сторона доказування спирається на 

аргументацію, однак судові докази є категорією суто процесуальною і не 

можуть тлумачитися крізь призму логічних тез та аргументів. Докази в 

механізмі доказування є засобом, за допомогою якого відбувається пізнання 

обставин і отримання знань про факти, що мають значення для справи.  

14. Засоби доказування існують у визначеній процесуальним законом 

формі, а їх формування знаходиться під впливом норм матеріального права, 

які встановлюють форму правочину, визначають службове чи професійне 

становище особи, яке унеможливлює її допит як свідка або потребує згоди на 

її допит, містять вимоги до оформлення висновку експерта тощо. 

Показання свідка – повідомлення особою, яка була очевидцем певних 

подій, про ці події у їх розумінні як обставин, що мають значення для справи. 

Показання під присягою сторін, третіх осіб та їх представників є самостійним 

засобом доказування, який не прирівнюється до показань свідків, оскільки: 1) 

учасники справи та представники мають юридичну заінтересованість у 

результатах розгляду справи; 2) їх показання даються внаслідок їх 

ініціативного волевиявлення, якщо інше не встановлено законом; 3) під час 

допиту учасники справи можуть визнавати обставини справи; 4) для 

учасників справи передбачена можливість письмового опитування як свідків. 



 
 

Письмовими доказами є документи, створені шляхом письма, 

включаючи створення за допомогою програмного забезпечення з подальшим 

друком, зміст яких сприймається візуально без застосування технічних 

засобів чи пристроїв і які містять дані про обставини, що мають значення для 

правильного вирішення справи. 

Речовими доказами є різного роду матеріальні об’єкти, які надають 

суду інформацію про обставини, що мають значення для справи, своїми 

фізичними ознаками, властивостями чи іншими характеристиками. Їх основу 

становлять об’єкти, які мають вираз у матеріальній формі: предмети 

матеріального світу, а також об’єкти, які не мають просторових меж (рідкі, 

сипучі, газоподібні речовини тощо), а сутність – сліди, котрі не мають ознак 

письма або іншої форми втілення інтелектуальної діяльності людини 

(створення графічного зображення, відеозапису, голосового повідомлення 

тощо), або їх фактичне існування (місцезнаходження, належність певній 

особі тощо). Формування інформації у речових доказах може відбуватися як 

в залежності від волевиявлення особи, так і в силу певного збігу обставин, а 

сприйняття цієї інформації здійснюється шляхом їх огляду або застосування 

спеціальних знань експерта для її «вилучення». 

Електронні докази мають нематеріальну природу і характеризуються 

відсутністю конкретно визначного матеріального носія для зберігання даних 

в електронній (цифровій формі). Електронним доказам властиві категорії 

«оригінал» та «електронна копія», які розмежовуються за їх метаданими. 

Застосування до електронних доказів порядку подання, подібного до порядку 

подання письмових доказів, не в усіх випадках гарантує їх ефективне 

використання для встановлення обставин цивільної справи. У зв’язку з цим 

потребується розроблення іншого режиму, який відповідатиме сутності 

електронних доказів та охоплюватиме всі можливі варіанти фіксації їх 

змісту, зокрема, використання інформації з веб-архівів та архівних копій 

повідомлень, використання як доказу відеозапису огляду сайту чи сторінки, 

допустимості знімків екрана як доказів у разі неможливості відновлення 

змісту видалених повідомлень. 

Висновок експерта має такі ознаки: 1) є результатом застосування 

спеціальних знань; 2) спеціальні знання у висновку застосовуються у формі 

дослідження; 3) складається у формі та в порядку, що передбачені законом; 

4) особа, яка складає висновок, має особливий статус; 5) висновок може бути 

підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду 

про призначення експертизи. Інші форми використання спеціальних знань у 

цивільному судочинстві – консультації спеціаліста, висновок експерта у 

галузі права – не спрямовуються на встановлення обставин справи, а мають 

інше, допоміжне значення. 

15. Процес доказування складається зі стадій, які включають певний 

комплекс дій, що здійснюються згідно з визначеними законом умовами та 

спрямовуються на одержання певного результату і характеризуються 

послідовністю їх застосування. Кожна стадія доказування може бути задіяна 



 
 

не в довільно обраному періоді, а в певному порядку, при цьому стадії 

доказування не тотожні стадійності цивільного судочинства, оскільки на 

одній стадії судочинства можуть бути реалізовані декілька стадій 

доказування. Стадіями процесу доказування є: 

1) залучення доказів у справу, в рамках чого дія механізму доказування 

спрямовується на одержання доказів, необхідних для встановлення обставин 

справи, не звільнених від доказування. Це відбувається шляхом подання 

доказів учасниками справи, витребування і забезпечення доказів, 

призначення судом експертизи, одержання доказів, зібраних іншим судом на 

підставі судового доручення щодо збирання доказів; 

2) дослідження доказів. На цій стадії здійснюється з’ясування 

інформації, яку містять засоби доказування, в контексті заявлених вимог і 

заперечень учасників справи або інших обставин, що мають значення для 

справи, шляхом безпосереднього, всебічного, повного й об’єктивного 

дослідження доказів; 

3) оцінка доказів. На цій стадії механізм доказування функціонує в 

рамках процесуальної діяльності суду, котра має своїм призначенням 

підведення підсумку щодо всього доказового матеріалу у співвідношенні 

кожної обставини, яка має значення для справи, із поданими та 

дослідженими щодо неї доказами. На цій стадії здійснюється формування 

остаточних висновків про те, які докази можуть бути покладені в основу 

судового рішення. 
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Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2020. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню механізму 

доказування у цивільному судочинстві. Розроблено авторську концепцію 

механізму доказування, його елементів та принципів. Визначено 

конструктивні характеристики доказування, його суб’єктів та мети, 

доказового права, змагальності, судової істини, предмету доказування, 

допустимості доказів, тягаря доказування, оцінки доказів, зловживання 

цивільними процесуальними правами, співвідношення доказів і засобів 

доказування, показань свідка, письмових, речових та електронних доказів, 

висновку експерта, особливостей дії механізму доказування на стадіях 

залучення доказів у справу, дослідження та оцінки доказів. Розглянуто роль 

механізму доказування в реалізації права на судовий захист, змістовну 

сутність принципів доказування, функції норм цивільного процесуального 

права у доказуванні, види процесуальних юридичних фактів, цивільні 

процесуальні правовідносини та докази як елементи механізму доказування. 

Ключові слова: механізм доказування, доказове право, доказування, 

пізнання, змагальність, принципи доказування, норма цивільного 

процесуального права, процесуальний юридичний факт, цивільні 

процесуальні правовідносини, докази, стадії процесу доказування. 
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университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. Киев, 2020. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию механизма 

доказывания в гражданском судопроизводстве. Разработана авторская 

концепция механизма доказывания, его элементов и принципов. Определены 

конструктивные характеристики доказывания, его субъектов и цели, 

доказательственного права, состязательности, судебной истины, предмета 

доказывания, допустимости доказательств, бремени доказывания, оценки 

доказательств, злоупотребления гражданскими процессуальными правами, 

соотношения доказательств и средств доказывания, показаний свидетеля, 

письменных, вещественных и электронных доказательств, заключения 

эксперта. Рассмотрены роль механизма доказывания в реализации права на 

судебную защиту, содержательную сущность принципов доказывания, 

функции норм гражданского процессуального права в доказывании, виды 

процессуальных юридических фактов, гражданские процессуальные 

правоотношения и доказательства как элементы механизме доказывания. 

Ключевые слова: механизм доказывания, доказательственное право, 

доказывание, познание, состязательность, принципы доказывания, норма 

гражданского процессуального права, процессуальный юридический факт, 

гражданские процессуальные правоотношения, доказательства, стадии 

процесса доказывания. 

A.  

SUMMARY 

 

         Shtefan A. S. The mechanism of proof in civil proceedings. – On the 

rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining the degree of Doctor in Law in specialty 

12.00.03 “Civil Law and Civil Procedure; Family law; International Private Law”. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 

Science. Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to the complex study of the problems of the 

mechanism of proof in civil proceedings which includes analysis of the elements of 

the mechanism of proof in the relationship between the provisions of the current 

legislation of Ukraine, modern doctrinal teachings and problems of legal 

enforcement practice.  

The characteristic signs of proof in civil legal proceedings are investigated. 

The definition of proof is formulated as a kind of perception that combines the 

mental and practical activity of its subjects, aimed at achieving the correspondence 

between the circumstances of the case and the court’s conclusions in these 

circumstances and is carried out by means of evidence in a procedural form. 

It is argued that evidence law is a legal phenomenon that does not belong to 

any of the elements of the system of law but is an independent complex entity. The 

legal construction of evidence law contains the rules of procedural law and 



 
 

substantive law, the order of proof is governed by the rules of procedural law and 

substantive law creates the prerequisites for proof. 

It is established that the mechanism of proof belongs to the sphere of 

procedural legal mechanism and serves as one of the factors that ensure 

implementation of the right to judicial protection. The elements of the mechanism 

of proof are: rules of civil procedural law that regulate the proof; procedural legal 

facts; civil procedural legal relations; evidence. 

The role and functions of the principles of civil procedural law which 

underlie the functioning of the mechanism of evidence are characterized. The 

detailed description of the adversarial principle and the principle of the 

establishment of judicial truth is given. It is substantiated that the principles of 

proof are: 1) the principle of the relevance of evidence; 2) the principle of the 

admissibility of evidence; 3) the principle of necessity proof; 4) the principle of 

free assessment of evidence. In the framework of these principles, the subject-

matter of proof, the legal force of evidence, the burden of proof, and the procedural 

form in which the assessment of evidence are carried out. 

The functions of the rules of civil procedural law as an element of the 

mechanism of proof are investigated. It is found that the proof is a means of 

measuring the effectiveness of the rules of civil procedure in order to determine 

whether the result actually achieved is the purpose of the rules of civil procedure, 

whether they provide the optimum achievement of the result required in proving. 

It is substantiated that the types of procedural legal facts in the mechanism 

of proof are: 1) actions divided into a) lawful actions; b) illegal actions; c) inaction; 

d) abuse of procedural rights; 2) procedural acts of application of the rules of law. 

The role of civil procedural relations as an element of the mechanism of 

proof is: only in the framework of these legal relations all the procedural actions in 

the case may take place and the procedural results in the form of confirmation of 

the presence or absence of circumstances relevant to the case may be achieved. 

The elements of civil procedural relations (subjects, object, content) are described 

in terms of their influence on the functioning of the mechanism of proof. 

The relation of evidence and sources of evidence as information and the 

procedural form of its fixation are formulated. It is argued that the sources of 

evidence exist in a form determined by the procedural law and their formation is 

influenced by the rules of substantive law. 

The stages of the proofing process and the peculiarities of the functioning of 

the mechanism of proof at each of them are determined: 1) involvement of 

evidence in the case; 2) study of the evidence; 3) evaluation of the evidence.  

As a result of the research, a number of conclusions if the theoretical nature 

were drawn; amendments and additions to a number of norms of the CPC of 

Ukraine are proposed. 

Keywords: mechanism of proof, evidence law, proving, cognition, 

adversarial principle, principles of proof, rule of civil procedural law, procedural 

legal fact, civil procedural relations, evidence, stages of the process of proving. 


