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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Останніми десятиліттями цивільне 

процесуальне законодавство багатьох країн світу суттєво модернізується. З метою 

оновлення традиційних процедур, які втратили свою актуальність, запроваджуються 

сучасні методи розгляду та вирішення цивільних справ, що відповідають вимогам 

сьогодення. Зарубіжний і національний досвід законотворчості відкриває унікальну 

можливість в умовах реформ, які відбуваються в Україні, сформувати ефективний 

механізм захисту цивільних прав, свобод та інтересів, створити таку процедуру 

розгляду цивільних справ, що буде оптимальною для вирішення завдань цивільного 

судочинства. Досягти цього навряд чи можливо поза теоретичним обґрунтуванням 

ймовірних перетворень та їх результативності.  

Для визначення напряму наукових пошуків убачається за доцільне спрямувати 

зусилля у бік найбільш принципових концептів цивільної процесуальної науки і 

практики у цивільних справах. Одним із таких концептів протягом усього періоду 

становлення та розвитку цивільної процесуальної думки і законодавства без 

перебільшення є  доказування. 

Інтенсифікація наукових досліджень цього напряму цивільної процесуальної 

діяльності набула нових обертів наприкінці минулого століття. Новації, закріплені 

на межі ХХ–ХХІ ст. низкою законів у ЦПК України 1963 р., а згодом відтворені й у 

ЦПК України 2004 р., радикально трансформували ідеологію цивільного 

судочинства. Розширення змагальних засад, які змінили становище суду у 

доказуванні, започаткувало широку наукову дискусію стосовно їх доцільності та 

своєчасності. Проблеми судової практики, що виникли у зв'язку з такими 

перетвореннями, в окремих випадках стали перешкодою у захисті прав, свобод чи 

інтересів, тому розробники нової редакції ЦПК України надали суду  нових 

повноважень щодо наповнення цивільних справ доказами, посилили 

відповідальність сторін за невиконання, неналежне виконання або зловживання 

правами та обов'язками в сфері цивільного процесуального доказування. Водночас  

запроваджені новації традиційно відносять до слідчих, тому виникли побоювання, 

що розширення прав суду (ex officio) у доказуванні стане кроком назад і 

гальмуватиме розвиток в Україні змагального цивільного судочинства.  

Системний аналіз  ЦПК України засвідчує, що радикальних змін зазнав не лише 

інститут доказування, а й решта інститутів, та оскільки доказування пов'язано з 

усіма сферами цивільної процесуальної діяльності, логічною видається потреба у 

глибокому науковому аналізі процесів, що відбулися. Цей фактор визначає 

актуальність проблематики доказування та її своєчасність.  

Потреба у формуванні сучасної теоретичної основи доказування у цивільному 

процесі зумовлена також інтеграційними процесами, необхідністю приведення 

національного цивільного процесуального законодавства України у відповідність до 

європейських стандартів, визначених, зокрема, у Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. та відображених у правових позиціях 

Європейського суду з прав людини.  

Значний науковий інтерес до проблематики доказування отримав прояв іще в 

епоху проведення судової реформи у ХІХ ст. Засновуючись на європейських 
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традиціях, переважно німецьких і французьких, а також ураховуючи самобутність 

вітчизняного цивільного процесу, правники того часу, зокрема Є. В. Васьковський, 

А. Х. Гольмстен, К. І. Малишев, М. М. Михайлов, Є. О. Нефедьєв, С. В. Пахман, 

Т. М. Яблочков та інші, започаткували  розробку інституту доказування. 

Незважаючи на те, що радянська ідеологія сприяла певній втраті спадкоємності 

наукового знання, посиленню уваги до кримінального процесуального права, 

обмеженню змагальних засад судочинства, розвитку законодавства в бік активізації 

суду у доказуванні тощо, саме у радянський період з'явилися фундаментальні 

наукові праці Р. Е. Гукасяна, М. А. Гурвича, С. Ю. Каца, О. П. Клейнмана, 

С. В. Курильова, Л. Я. Носко, Р. В. Тертишнікова, М. К. Треушнікова, Н. О. Чечиної, 

Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, М. Й. Штефана, Я. Л. Штутіна, К. С. Юдельсона та 

інших, які й сьогодні є неоціненними для наукових пошуків. 

Засновуючись на тому, що у демократичній державі правосуддя може мати 

лише змагальну основу, сучасні вчені, зокрема В. Д. Андрійцьо, С.С. Бичкова, 

О. Т. Боннер, Ж. В. Васильєва-Шаламова, К.В. Гусаров, О. С. Захарова,                 

О.О. Кармаза, Н.О. Кіреєва, В.В. Комаров, В. В. Молчанов, І. В. Решетнікова,      

Ю.Д. Притика, Т. В. Руда, Г. П. Тимченко, О. С. Ткачук, Т. Б. Фартушок, 

М. А. Фокіна, С.Я. Фурса, Т. В. Цюра та інші, тим не менше критично оцінюють 

сучасний стан цивільного судочинства. 

Незважаючи на досить значний науковий доробок у сфері цивільного 

процесуального доказування невирішеними або дискусійними залишаються багато 

питань, які потребують подальших наукових досліджень, зокрема, щодо розширення 

чи звуження змагальних засад у цивільному процесуальному законодавстві, 

доцільності закріплення понять «доказування», «доведення» та «докази», 

розширення переліку засобів доказування, визначення суб’єктів цієї сфери 

процесуальної діяльності, стадій (етапів) доказування тощо.  

У контексті актуальності теми дослідження знаковим видається те, що тією чи 

іншою мірою теоретичні та прикладні аспекти цивільного процесуального 

доказування стосуються інших фундаментальних проблем сучасного цивільного 

судочинства: доступності правосуддя у цивільних справах, забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд, ефективності цивільної процесуальної процедури 

тощо. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі правосуддя юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до бюджетної науково-дослідної 

роботи з теми: «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (номер теми 11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0101 U 

003 579), яка досліджувалася з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; а також теми: 

«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» № 16 

БФ 042-01, що діє з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретичних 

положень, що розкривають правову природу процесів та явищ у сфері доказування, 

їх взаємозв'язки, формулювання нормативних, інституціональних та 

інструментальних елементів моделі цивільного процесуального доказування, 
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прогнозування розвитку цивільного процесуального доказування у контексті 

подальшої європеїзації вітчизняного цивільного судочинства.  

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

– дослідити історичні джерела законодавчого регулювання цивільного 

процесуального доказування і з'ясувати передумови формування наукових поглядів 

щодо сутності доказування у цивільному судочинстві; 

– узагальнити новітні теоретичні висновки та наукові підходи до розуміння 

змісту доказування у цивільному процесі; 

–  визначити мету цивільного процесуального доказування як концептуальної 

правової категорії; 

–  з'ясувати роль пізнання і пізнавальних факторів у доказуванні, їх вплив на 

результати судової діяльності; 

–  розкрити концепт доказу, його функціональні якості, перспективи 

розширення переліку засобів доказування у цивільному судочинстві; 

–  дослідити нормативну основу інституту доказування у цивільному 

судочинстві, виявити прогалини у його законодавчому регулюванні; 

–  визначити прийоми і способи реалізації у національному цивільному 

судочинстві права на справедливий судовий розгляд як міжнародного стандарту 

правосуддя з позицій доказування; 

–  виокремити із системи функціональних принципів цивільного 

процесуального права базові для сфери доказування принципи, з'ясувати їх 

призначення та взаємодію; 

–  розробити, з урахуванням концепції дослідження, поняття та встановити 

структуру предмета доказування, його межі та особливості формування у 

цивільному судочинстві; 

–  визначити специфіку процесуальної діяльності суду, юридично 

заінтересованих у справі осіб, а також інших учасників судового процесу у 

доказуванні та доведенні; 

–  сформулювати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації, спрямовані 

на удосконалення регламентації сфери доказування національним цивільним 

процесуальним законодавством, усунення проблем судової практики.  

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при здійсненні 

правосуддя у цивільних справах.  

Предмет дослідження – теоретико-правові проблеми доказування у 

цивільному процесі України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить сукупність 

загальнонаукових і загальноправових способів і прийомів вивчення правових явищ, 

а також спеціальних методів пізнання, які склалися у системі наукового знання. 

Основоположним загальнонауковим методом цього дослідження є принципи, 

закони та категорії діалектики, які дали змогу виявити відмінності у наукових 

підходах і висновках про досліджуваний предмет, закономірності та протиріччя і з 

урахуванням протилежності висловлених позицій і постійних змін у законодавстві 

визначити проблемні аспекти цивільного процесуального доказування, віднайти 

оптимальні шляхи вирішення актуальних проблем правотворчості та 

правозастосування (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1–3.3, 4.1– 4.7, 5.1–5.3). Метод системного 
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аналізу сприяв формуванню поглядів на цивільне процесуальне доказування як на 

систему специфічних процесуальних правовідносин, цілісний об'єкт наукового 

аналізу, встановленню внутрішніх зв'язків його елементів (підрозділи 1.1, 1.2, 5.1–

5.3, 6.1–6.6). Застосування діяльнісного підходу як загальнонаукового методу 

дослідження дало можливість продемонструвати цивільне процесуальне 

доказування з позиції діяльності, врахувати статику та динаміку розвитку 

цивільного судочинства, сформулювати теоретичні висновки і гіпотези про засоби 

встановлення фактів та обставин у цивільних справах (підрозділи 1.1, 1.2, 3.1–3.3, 

5.1–5.3). Загальнонаукові методи об'єктивності та всебічності пізнання предмета, 

руху від абстрактного до конкретного, від конкретного до абстрактного, аналізу і 

синтезу, дедукції та індукції, порівняльного та історичного методів, а також інші 

прийоми дали змогу охарактеризувати проблеми доказування у цивільному 

судочинстві із загальнонаукових позицій, з'ясувати місце та значення досягнених 

теоретичних положень у системі вже сформульованих наукових знань про правосуддя 

у цивільних справах (підрозділи 1.1, 2.1–2.4). 

Характер цієї роботи визначив використання як методологічної основи для неї 

загальноправових способів і прийомів вивчення дійсності. До їх числа належать: 

формально-догматичний метод, застосування якого сприяло не лише формуванню 

понятійно-категоріального апарату, а й аналізу чинних законодавчих норм як свого 

роду замкненої системи, що у своїй цілісності дає можливість виявити особливості 

вітчизняної моделі цивільного процесуального доказування; історико-правовий 

метод став необхідним для розуміння джерел і логіки становлення змагального 

цивільного судочинства, сутності механізму доказування у цивільних справах у різні 

періоди часу та характеру його еволюції, уникнення помилок минулого, 

спадкоємності усього найціннішого із багатого досвіду нашої країни; порівняльно-

правовий метод слугував пізнанню цивільних процесуальних норм та інститутів 

інших держав, з'ясуванню спільного і відмінного у правовому регулюванні 

цивільного процесуального доказування в умовах взаємного впливу різних правових 

систем, виявленню переваг та упущень, удосконаленню на цій основі національної 

цивілістичної процесуальної теорії і практики (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 та інші). 

Спеціальним методом дослідження теоретико-практичних проблем доказування 

у цивільному процесі став метод узагальнення та аналізу судової практики, який дав 

змогу виявити прогалини у законодавчому регулюванні цивільного процесуального 

доказування та сформулювати такі положення і висновки, які будуть сприйняті 

практиками (підрозділи 2.3, 3.1–3.3). 

Емпіричну основу дослідження становлять постанови пленуму та правові 

позиції Верховного Суду України, Верховного Суду, практика судів першої та 

апеляційної інстанцій, практика ЄСПЛ тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є першим 

комплексним науковим дослідженням теоретико-правових проблем доказування у 

цивільному процесі України в умовах проведення сучасної судової реформи,  

системного оновлення цивільного процесуального законодавства, формування 

новітньої практики застосування цивільного процесуального законодавства. 

 

Уперше: 
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1. Вибудовано концепцію взаємодії суду, учасників справи та інших учасників 

судового процесу, засновану на доктринальних положеннях і поглядах про мету 

цивільного процесуального доказування, методи та засоби встановлення фактів та 

обставин, правову природу явищ, що виникають у цій сфері, їх взаємозв'язки і 

внутрішню єдність, які досліджено у контексті регулюючого впливу норм 

цивільного процесуального права на суспільні відносини, що виникають при 

здійсненні правосуддя у цивільних справах. 

2. Сформульовано поняття «доказування у цивільному процесі» як пізнавально-

практичної діяльності учасників справи, яка: 1) зумовлена юридичною 

заінтересованістю; 2) урегульована сукупністю законодавчих актів національного і 

наднаціонального характеру; 3) заснована на основоположних принципах 

цивільного процесуального права; 4) спрямована на переконання суду в тому, що 

факти та обставини, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення, підтверджують 

заявлені вимоги; 5) реалізується за допомогою встановлених законом засобів; 

6) здійснюється під процесуальним керівництвом суду та за його сприяння. 

3. Виокремлено конститутивні елементи конструкції цивільного 

процесуального доказування: а) суб'єкти доказування – учасники справи, що 

зумовлено їх юридичною заінтересованістю і характером цивільних процесуальних 

правовідносин; б) предмет доказування – факти та обставини, якими обґрунтовано 

вимоги чи заперечення та з яких формується предмет доказування; в) мета 

доказування – переконання суду у наявності чи відсутності фактів та обставин, про 

які стверджується; г) забезпечувальні фактори – гарантовані законодавством права 

та обов'язки, прийоми і засоби; ґ) процесуальний порядок доказування – 

упорядкованість дій учасників судового процесу.  

4. Обґрунтовано, що дефініція «доказ» - багатоаспектна і така, що містить 

не лише юридико-практичну складову, а й логічну, психологічну, лінгвістичну 

тощо, а тому не може бути однозначно вираженою у нормі закону. 

 Враховуючи функції суду та інших суб’єктів у сфері цивільного 

процесуального доказування доведено подвійність юридичної природи доказів. На 

підставі цього сформульовано висновок, що докази - це: 1) надані суду у визначений 

законом спосіб учасниками справи дані (інформація) про факти та обставини з 

метою обґрунтування своїх вимог чи заперечень; 2) дані (інформація), визнані судом 

доказами внаслідок їх дослідження та оцінки. 

5. Аргументовано, що законодавча фундаменталізація позовної форми захисту 

цивільних прав і відсутність деталізації доказування для непозовних проваджень 

впливають на специфіку моделі взаємодії заявників та інших заінтересованих осіб і 

суду з питань концентрації доказів. Обґрунтовано необхідність більш визначеної 

нормативної регламентації прав та обов'язків заявників та інших заінтересованих 

осіб у сфері доказування. 

6.  Враховуючи тенденції зближення різних правових систем при розгляді та 

вирішенні цивільних справ, яке спостерігається останніми десятиліттями, 

пропонується розвивати національне цивільне процесуальне законодавство України 

в бік посилення суддівської дискреції, надання суду можливості, враховуючи 

специфіку конкретної цивільної справи, ухвалювати рішення, керуючись 
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принципами верховенства права, справедливості, пропорційності тощо, та відходити 

від так званої «букви закону» і догматичних уявлень про змагальний процес.   

7. Доведено помилковість включення норм права іноземних держав до 

предмета доказування, оскільки: 1) учасники справи хоча і мають право посилатися 

на норми права іноземної держави та впливати на вибір застосовуваного права, 

проте не зобов’язані доказувати та доводити їх зміст; 2) відповідна норма  

матеріального права іноземної держави підлягає встановленню національним судом 

України з метою кваліфікації правовідносин, що встановлюються, а не факту чи 

обставини; 3) для з'ясування змісту норм права іноземної держави суд може 

звернутися в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України чи 

інших компетентних органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити 

експертів з питань права.  

8. З урахуванням юридичного характеру фактів та обставин здійснено 

класифікацію предмета доказування у цивільному судочинстві у такий спосіб: 

а) загальний предмет доказування, тобто що саме у кожній цивільній справі має 

бути включено до предмета доказування, – факти та обставини, якими обґрунтовано 

заявлені вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи; 

б) категоріальний (родовий) предмет доказування – сукупність фактів та обставин, 

які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої справи відповідної 

категорії (роду); в) безпосередній (специфічний) предмет доказування – факти та 

обставини, включення яких до предмета доказування зумовлено специфікою 

конкретної справи. 

Наведена класифікація предмета доказування переважно прив’язана до 

компетенції суду щодо формування предмета доказування. Виокремлено також 

особистісний предмет доказування – сукупність фактів та обставин, які кожна 

юридично заінтересована особа вважає необхідними для доказування і доведення з 

метою отримання прийнятного результату. Зважаючи на змістовну характеристику 

визначених видів предмета доказування, доведено, що загальний і категоріальний 

(родовий) предмет доказування у взаємодії становлять стандарт предмета 

доказування у цивільному судочинстві, тобто обов’язкову сукупність фактів та 

обставин, які встановлюються при розгляді та вирішенні будь-якої цивільної справи. 

9. Запропоновано нову групу юридичних фактів і обставин – факти та 

обставини, які обгрунтовують постановлення судом окремих ухвал. 

Факти та обставини, які встановлюються судом у випадках невиконання або 

неналежного виконання органами чи посадовими особами обов’язків, передбачених 

законом і пов’язаних з компетенцією, не підлягають доказуванню учасниками 

справи, а тому не повинні включатися до предмета доказування.  

10. Наголошено на необхідності розрізняти поняття «факти, визнані стороною» 

та «безспірні факти», які традиційно застосовуються у теорії доказування для 

позначення одного й того самого правового явища. З урахуванням етимології 

зазначених понять саме визнані факти та обставини несуть юридичне навантаження.  

Удосконалено: 

1. Наукову позицію про взаємозалежність і взаємозумовленість фактичних 

даних і процесуальної форми отримання інформації про них: судовий доказ – 

поняття, в якому між собою поєднані фактичні дані (інформація про обставини 
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справи) та їх процесуальні джерела (засоби доказування), визначені цивільним 

процесуальним законом.  

2. Поняття “розкриття доказів” у цивільному судочинстві. Виділено основні 

його елементи: вказівка на факти та обставини, зазначення доказів, їх подання до 

суду та надання для ознайомлення іншим учасникам справи. 

3. Поняття «межі формування предмета доказування» як «необхідну для 

правильного розгляду та вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого 

рішення сукупність фактів та обставин, що підлягає встановленню судом і 

доказуванню учасниками справи». 

4. Правову позицію про те, що лише всесвітньовідомі та відомі на всій території 

України загальновідомі юридичні факти не потребують спеціального оформлення. 

Для визнання певних подій локальними загальновідомими фактами і звільнення від 

обов’язку їх доказування необхідним є відповідне процесуальне оформлення 

шляхом постановлення мотивованої ухвали. Висновок суду про визнання ним факту 

локальним загальновідомим, а також мотиви такого визнання повинні бути 

відображені у судовому рішенні для уникнення ускладнень під час перегляду рішень 

судами вищих інстанцій. 

5. Поняття преюдиціальних фактів як таких, що не потребують доказування, 

оскільки були встановлені іншим судом, зафіксовані у рішенні, яке набрало законної 

сили, а тому є обов’язковими для інших судів.  Суд може вважати такими, що мають 

преюдиціальне значення, лише ті факти та обставини, які відображені у рішенні 

суду, ухваленому за результатами розгляду справи по суті.  

Дістали подальшого розвитку: 

1. Критерії, що визначають модель цивільного судочинства: 1) характер 

передбачених цивільним процесуальним законодавством прав і обов’язків суду, 

спрямованих на встановлення фактів та обставин; 2) сукупність прав та обов'язків 

сторін та інших учасників справи у доказуванні та доведенні, а також гарантії їх 

реалізації; 3) баланс у взаємодії суду та учасників справи; 4) міра можливості 

учасників справи діяти у суді через кваліфікованого представника.  

2. Аспекти, які відображено у рішеннях ЄСПЛ щодо процедури доказування з 

позиції реалізації у цивільному судочинстві права на справедливий судовий розгляд: 

1) розподіл обов'язків із доказування має здійснюватися з урахуванням конкретних 

обставин справи для забезпечення сторонам потенційної можливості їх реалізації; 

2) у предмет доказування мають входити юридичні факти, а не оціночні судження 

чи догми; 3) суд повинен ураховувати зв'язок між характером юридичних фактів і 

можливістю їх доказування; 4) характер правовідносин в окремих випадках 

кореспондує суду обов'язок визначення конкретних засобів доказування, які є 

необхідними чи бажаними. 

3. Наукове положення про те, що законодавча регламентація принципу 

змагальності визначає загальні та спеціальні правила розподілу прав і обов'язків 

щодо доказування, специфіку процедури розкриття та оцінки доказів, а також 

особливості механізму забезпечення права на справедливий судовий розгляд.  

4. Наукова позиція про місце принципу рівності у цивільному процесуальному 

доказуванні. Процесуальна рівність як концепт справедливого цивільного 

судочинства сприяє запобіганню дискримінації однієї сторони та наданню привілеїв 
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іншій. В умовах можливої нерівності сторін, пов'язаної із різноманітними 

чинниками, реалізація ідей соціального суду та «соціалізації» цивільного 

судочинства, спрямованих на посилення ролі суду у сфері доказування, повинна 

бути одним із ключових напрямів реформування цивільного процесуального 

законодавства. 

5. Наукове положення про те, що поняття «доказування» та «доведення», хоча і 

є синонімами, у сфері доказування і встановлення фактів та обставин мають дещо 

різне, але взаємопов’язане і взаємозумовлене змістовне навантаження. Як суб’єкти 

доказування у цивільному судочинстві учасники справи одночасно доказують і 

доводять факти та обставини, якими обґрунтовують свої вимоги чи заперечення, але 

доведення переважно має логіко-тактичне підґрунтя, а доказування пов’язано із 

підтвердженням чи спростуванням того, що доказується та доводиться відповідними 

доказами. 

6. Наукова дискусія про властивість доказів у цивільному судочинстві. 

Зроблено  висновок про належність, допустимість, достовірність та достатність 

доказів: 1) належними є докази, отримана з яких інформація має взаємозв’язок із 

фактами та обставинами, що підлягають доказуванню учасниками справи і 

встановленню судом; 2) допустимий доказ – це доказ, який в силу зумовлених 

суспільною необхідністю міркувань законодавця серед інших належних доказів 

визнається законом таким, що підтверджує чи спростовує певний факт чи 

обставину; 3) достовірність доказів – це такий ступінь правдивості доказової 

інформації, який дає змогу суду із високою ймовірністю переконатися у наявності 

або відсутності факту чи обставини, що встановлюється, а також визнати цю 

інформацію доказом; 4) доказів достатньо у разі, коли наявні у справі докази після їх 

перевірки щодо належності, допустимості та достовірності у своїй взаємодії із 

високою ймовірністю переконують суд у наявності чи відсутності певного факту чи 

обставини. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що викладені у ній положення 

і напрацювання взято до уваги Верховним Судом України при розробці та реалізації 

навчальних планів, програм і методик із підготовки суддівських кадрів спільно із 

Національною школою суддів України, а також під час проведення науково-

методичних і науково-практичних заходів з актуальних питань правосуддя та 

функціонування системи підготовки суддів. 

Результати дослідження застосовуються для викладання навчальних дисциплін 

«Цивільний процес України», «Актуальні проблеми цивільного процесуального 

права», «Проблеми теорії та практики доказів і доказування у цивільному 

судочинстві», «Порівняльний цивільний процес» на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Отримані результати використовуються також під час підготовки підручників, 

навчальних посібників, навчальних програм, кваліфікаційних тестових завдань 

тощо. 

Результати дисертації також можуть бути використані:  

– у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження проблем 

цивільного процесуального права; – у правотворчій діяльності – для вдосконалення 

правового регулювання доказування у цивільному судочинстві; – у практичній 
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діяльності – для підготовки постанов і правових позицій судами вищих інстанцій, 

оптимізації практичної діяльності загалом. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

науковою роботою. Усі сформульовані у ній теоретичні положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації одержано автором у результаті вивчення та аналізу 

нормативно-правових і наукових джерел, матеріалів судової практики. Наведені у 

дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших авторів мають відповідні посилання 

і використані лише для підкріплення висновків здобувачки. 

Опубліковані дисертанткою наукові праці, у тому числі й монографії 

«Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики» (2016 р.) і 

«Теоретичні та практичні проблеми доказування у цивільному процесі України» 

(2018 р.), самостійні. 

Апробація та впровадження результатів дисертації. Основні положення 

дисертації обговорено і схвалено на засіданнях кафедри правосуддя, на спільному 

засіданні кафедри правосуддя та цивільного права юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 21 грудня 2018 р., а 

також на засіданні Відділення цивільно-правових наук Національної Академії 

правових наук України 20 листопада 2018 р. Результати дослідження дисертантка 

використовує у науково-педагогічній діяльності на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Окремі положення дисертації були предметом обговорення на Другій 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми процесуальної науки: 

історія і сучасність», присвяченій світлій пам’яті вчених-процесуалістів Київської 

школи (м. Київ, 25–26 листопада 2010 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту» 

(м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 р.); Міжнародному цивілістичному форумі 

«Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» 

(м. Київ, 25–26 квітня 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 

часом» (м. Київ, 26 вересня 2014 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Малиновські читання» (м. Острог, 14–15 листопада 2014 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Верховенство права та правова 

держава» (м. Ужгород, 16–17 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в 

сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 30–31 жовтня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє» 

(м. Харків, 6–7 листопада 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні» імені Ю. С. Червоного 

(м. Одеса, 18 грудня 2015 р.); Конференції з питань ефективного функціонування і 

розвитку систем (механізмів) розгляду скарг проти дій працівників органів 

внутрішніх справ відповідно до європейських стандартів «Рада Європи у співпраці з 

Харківським інститутом соціальних досліджень та координатором проектів ОБСЄ в 

Україні» (м. Київ, 2–3 червня 2011 р.); Науково-практичній конференції «Судова 

практика Верховного Суду України у цивільних, кримінальних, господарських та 

адміністративних справах» (м. Київ, 25 жовтня 2013 р.); Науково-практичній 
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конференції «Теоретичні проблеми і практика правового регулювання суспільних 

відносин в Україні» (м. Київ, 24 квітня 2015 р.).  

Публікації. Основні положення і результати дисертації викладено у 38 

наукових працях, серед яких – дві одноосібні монографії, 25 наукових статей, 15 

з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях і 10 – у наукових виданнях 

іноземних держав, а також в 11 збірниках тез доповідей науково-практичних 

конференцій. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 21 

підрозділу, 9 пунктів,  висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи – 563 сторінки, із них основного тексту – 523 сторінки. Список використаних 

джерел налічує 405 найменувань на 40 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету та 

завдання роботи, методологічну і теоретичну основи, об’єкт і предмет; 

сформульовано положення, що відображають наукову новизну одержаних 

результатів; висвітлено їх теоретичне і практичне значення, апробацію та форми 

впровадження у законотворчу та практичну діяльність. 

Розділ І «Доказування у цивільному процесі та його гносеологічна основа» 

складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Загальна характеристика історичних законодавчих 

джерел та вчення про цивільне процесуальне доказування» досліджено спадщину 

правової думки і законодавства, відтворено етапи безперервного пошуку належних 

засобів доказування та формування уявлень про сутність доказів і способів 

здійснення доказової діяльності. Перші прообрази системи доказів віднайдено у 

древньоруському цивільному процесі, характерними для якого були не лише 

змагальна основа, а й широке застосування таких засобів захисту, які припускали 

фізичне доказування сторонами своєї позиції. 

Аргументовано, що на розвиток вітчизняних процедур доказування помітно 

вплинула західна європейська доктрина цивільного судочинства, яка бере початок у 

джерелах права Польського королівства, Великого князівства Литовського, Речі 

Посполитої, Австро-Угорської імперії тощо. Вона привнесла у процес вільну форму 

подання доказів, елементи усності, гласності, безпосередності та ін.  

У роботі проаналізовано козацьке право Запорізької Січі, правові пам’ятки 

періоду Гетьманщини, які акумулюють стародавні звичаї, словесне право, котрі 

ґрунтувалися на відчутті справедливості українського народу, що не могло 

не отримати відображення у порядку встановлення обставин цивільних справ, 

доказах, які використовувалися у давні часи, у слідчо-змагальному характері 

цивільного судочинства. У контексті історичного зрізу дослідження окреме місце 

належить Статуту цивільного судочинства 1864 р., в якому розмежовано докази та 

порядок їх перевірки. Оцінюючи значення цього законодавчого акта для 

становлення цивільної процесуальної процедури в європейському масштабі, автор 

порівнює його положення зі змістом австро-угорського Статуту цивільного 
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судочинства 1895 р., який відобразив інституційні засади у сфері цивільного 

судочинства на землях тогочасної Західної України. 

Комплексний аналіз цивільного процесуального законодавства радянського 

періоду та доктрини цивільного процесу, побудованої на ньому, дав змогу виявити 

характерні риси цивільного процесу зазначеного періоду – примат державних і 

суспільних інтересів, активність суду, зведені до принципу судочинства, обмеження 

диспозитивності та змагальності сторін у поєднанні із необхідністю з'ясування 

об’єктивної істини у справі. 

Зміна світогляду сучасного суспільства, визнання прав і свобод людини 

найвищою цінністю зумовили структурні реформи судової влади та правосуддя. У 

наведеному контексті знаковим є прагнення повернутися до змагальної моделі 

цивільного судочинства, визначити у зв’язку із цим повноваження суду, наділити 

юридично заінтересованих осіб рівними процесуальними можливостями 

обстоювання своїх вимог чи заперечень. Така постановка питання зумовлює 

необхідність звернення до базових характеристик здійснення доказової діяльності, а 

у більш широкому сенсі – потребу у новому доктринальному обґрунтуванні 

розуміння доказування у цивільному судочинстві. 

У підрозділі 1.2 «Гносеологічна основа цивільного процесуального 

доказування» досліджено сутність пізнання та його роль у сприйнятті процесів і 

явищ.  

Визначено сукупність якісних характеристик, які представники різних наук 

виокремлюють як основоположні для пізнання, у тому числі й судового: 

а) мислення, тобто вміння міркувати над чим-небудь; б) здібності – певні, як 

правило вроджені, нахили, обдарування, таланти; в) потреби – один із основних 

мотиваційних елементів у діяльнісному контексті; г) переконання – тверда 

упевненість у чомусь, що визначає світоглядні принципи суб’єкта пізнання; ґ) воля – 

сукупність активних елементів психічного життя, прагнення до здійснення чого-

небудь чи недопущення чогось – фактор, який є необхідним як для пізнання, так і 

для отримання бажаних результатів від цієї діяльності; д) активність – 

універсальний закон розвитку усього живого. Активність суб’єктів пізнання у прояві 

вольових якостей відбивається на результатах пізнання; е) досвід – масив знань, 

умінь, навичок, здобутих протягом життя; є) емоції – у переліку факторів, які мають 

вплив на пізнання та його результати. Зацікавленість або, навпаки, байдужість, 

апатія до того, що відбувається, відбиваються і на активності у доказуванні, і на 

результатах пізнання; ж) увага чи зосередження на об’єкті пізнання, пов’язані із 

заінтересованістю, спрямованістю думки на пізнання певного об’єкта, – необхідні 

для пізнання фактори. 

Судове пізнання одночасно є різновидом і загального, і юридичного пізнання, 

оскільки базується як на загальних засадах людського пізнання, так і на засадах, що 

визначають специфіку юридичної діяльності. Разом із тим судове пізнання має 

власні особливості, пов'язані із судовою діяльністю суб’єктів пізнання. Пізнання у 

цивільному процесі зумовлено, зокрема, цивільною процесуальною формою, 

предметом доказування, доказами тощо. Об’єктом пізнання у цивільному процесі є 

факти та обставини, які підлягають доказуванню учасниками справи і встановленню 

судом, а також докази. 
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Розділ 2 «Поняття, зміст та властивості доказів у цивільному процесі» 
складається із двох підрозділів і чотирьох пунктів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та зміст концепту “доказ” для розуміння 

сутності досліджуваного правового явища, виявлення наукових підходів і 

формулювання власних висновків автор звертається до наукової спадщини і 

правових традицій регламентації доказів. Наголошено, що погляд на докази як на 

факти, якими обґрунтовано вимоги та заперечення сторін, зумовлений рецепцією 

римської правової доктрини.  

Аналіз численних кодифікацій цивільного процесуального законодавства у 

ХХ–ХХІ ст. засвідчив незмінність більшості підходів у розумінні поняття “доказ”. 

Протягом багатьох років воно об'єднує фактичні дані, джерела доказів і 

процесуальну форму їх дослідження та оцінки. Автор підтримує наукову ідею про 

необхідність заміни словосполучення «фактичні дані» терміном «інформація», 

оскільки судовими доказами є саме інформація, яка допущена судом і має зв'язок із 

фактами та обставинами предмета доказування. Доведено недоцільність 

запровадження концепції так званого широкого закріплення доказів у цивільному 

процесуальному законодавстві, адже невичерпність переліку засобів доказування 

сприятиме правовій невизначеності.  

У підрозділі 2.2 «Властивості доказів у цивільному судочинстві» досліджено 

основоположні для підтвердження юридичних  фактів чи обставин якості доказів, 

критично проаналізовано новації, вперше закріплені у цивільному процесуальному 

законодавстві України. 

У пункті 2.2.1 «Належність доказів» розкрито юридичну сутність однієї з 

основних властивостей доказів – їх належності, яка зумовлена законами логіки. 

Законодавче положення про належність доказів сприяє більш швидкому і 

правильному розгляду справи, ухваленню законних та обґрунтованих судових 

рішень. Відхиляючи неналежні докази, суд у такий спосіб економить зусилля і час, 

прискорює захист прав, свобод та інтересів. Водночас акцентовано увагу на 

проблемах судової практики, які засвідчують, що вимога цивільного процесуального 

закону про повноту та всебічність з’ясування обставин справи (ч. 5 ст. 263 ЦПК 

України) потребує обережності в оцінці доказів стосовно їх належності, оскільки в 

окремих випадках безпідставне відхилення доказів як неналежних ставить під 

загрозу захист прав, свобод та інтересів.  

Виявлено недоліки у законодавчому регулюванні правила про належність 

доказів, яким право обґрунтовувати належність конкретного доказу для 

підтвердження вимог чи заперечень закріплено виключно як право сторін, що 

суперечить  ч. 2 ст. 12 ЦПК України про рівність прав усіх учасників справи у 

доказуванні, ст. 43 ЦПК України, яка у числі змагальних прав, якими наділені усі 

без винятку учасники справи, закріплює і право подавати докази, давати усні та 

письмові пояснення, зазначати свої доводи та міркування тощо. Наведене необхідно 

вважати таким, що охоплює і право обґрунтовувати належність доказів, у зв'язку із 

чим запропоновано нову редакцію ч. 3 ст. 77 ЦПК України.  

У пункті 2.2.2 «Допустимість доказів» зроблено висновок про те, що 

упродовж тривалого часу цивілістична процесуальна доктрина йшла шляхом 
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не лише виявлення практичного значення правила допустимості доказів, а й 

визнання його мірою протидії недобросовісній процесуальній поведінці.  

Положення закону про допустимість доказів одночасно поєднує і право, і 

обов’язок застосовувати для підтвердження юридичних фактів лише ті засоби 

доказування, які визначені законом, а також установлює заборону на використання 

інших джерел, зокрема, показань свідків. Висновок про те, чи є докази належними, 

набуває юридичного значення лише у разі, якщо його зроблено судом як суб’єктом, 

який встановлює предмет доказування та ухвалює рішення. Допустимість же доказів 

визначається законом, натомість обов’язком суду є дотримання його вимог. 

Ключова роль матеріального права у вирішенні питання про допустимість того 

чи іншого доказу зумовлена тим, що і про засоби, які можуть бути використані для 

підтвердження фактів та обставин у суді, і про заборону щодо застосування певних 

засобів доказування зазвичай зазначено у нормі матеріального права. Матеріальне 

право визнає недопустимим використання показань свідків лише у деяких справах 

позовного та наказного проваджень. У справах окремого провадження на допустимі 

докази вказують і норми цивільного процесуального права.  

Для вчинення окремих правочинів матеріальним правом установлено відповідні  

правила, дотримання яких є необхідною умовою функціонування цивільного обігу, 

захисту приватних і суспільних інтересів тощо. Інформація про факти та обставини, 

отримана з інших джерел, об’єктивно не може бути достовірною, тому такі докази 

не можна вважати допустимими. Вимоги закону про спосіб вчинення правочинів 

доцільні та слугують, зокрема, обліку нерухомого майна, ресурсів, охороні 

цивільного обігу, а також можливості підтвердження чи спростування фактів та 

обставин допустимими доказами у разі виникнення спору тощо. 

У пункті 2.2.3 «Достовірність доказів» зазначається, що достовірність доказів 

поряд із достатністю – критерії, які, окрім інших, формують стандарт доказування у 

цивільних справах.  

Автор критично оцінює  положення про достовірність доказів, вперше 

закріплене у національному цивільному процесуальному законодавсті України 

(ст. 79 ЦПК України). Підтримуючи точку зору про необхідність законодавчого 

закріплення положення про достовірність доказів, водночас зазначається про 

необгрунтованість його заснування на здатності доказів установлювати істину у 

справі. Достовірність доказів припускає певний ступінь (міру) їх відповідності 

фактам та обставинам, які встановлюються судом, правдивості та довіри до них. 

Достовірність доказів – властивість доказової інформації, яка дає можливість суду із 

високою ймовірністю переконатися у наявності чи відсутності факту або обставини.  

Дослідження судової практики дало змогу виокремити найбільш типові 

випадки, пов'язані із недостовірністю доказів: неправдиві пояснення учасників 

справи, показання свідків, фальсифікація письмових і речових доказів. 

У пункті 2.2.4 «Достатність доказів» доведено, що якщо законом 

установлено допустимий (необхідний) доказ,  то такого доказу може бути достатньо 

для підтвердження або спростування певного факту чи обставини. Натомість для 

підтвердження або спростування фактів та обставин, для яких закон не встановлює 

допустимих доказів, кількість наявних у справі доказів набуває іншого значення. 

Наприклад, факт спільного проживання подружжя без реєстрації шлюбу із високою 
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вірогідністю у суді можна встановити лише за наявності сукупності доказів: 

показань свідків, письмових і речових доказів (фото-, відеозйомка), електронних 

тощо . 

Автор виступає проти ототожнювання понять «достатність доказів” та 

“сукупність доказів”, що є поширеним у цивільній процесуальній доктрині.  

Сукупність доказів – це усі надані на підтвердження чи спростування певного факту 

чи обставини докази, які можуть бути і неналежними, недопустимими, 

недостовірними, достатньою ж може вважатися сукупність доказів, які після їх 

оцінки стосовно належності, допустимості та достовірності дають суду змогу 

зробити висновок про наявність чи відсутність фактів та обставин предмета 

доказування. 

Розділ 3 «Нормативна основа доказування в цивільному судочинстві» 

складається із чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Регламентація цивільного процесуального доказування 

національним законодавством України» доказування розкрито як інститут 

цивільного процесуального права, що складається із сукупності норм, які 

регулюють правовідносини, пов’язані із доказуванням, встановленням фактів і 

обставин.  

Нормативні положення, якими врегульовано сферу доказування та 

встановлення фактів і обставин, має імперативно-диспозитивний характер, оскільки 

відображає метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. 

Водночас цивільне процесуальне законодавство містить деякі положення, які 

не можна віднести до положень ані імперативного, ані диспозитивного характеру. 

Зокрема, за змістом ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі 

яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують 

вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для 

вирішення справи; згідно з ч. 1 ст. 90 ЦПК України показання свідка – це 

повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи та ін. 

Очевидно, що такі положення переважно мають роз’яснювальний (тлумачний) 

характер. 

Співвіднесення цивільних процесуальних норм, якими урегульовано 

доказування та правовий статус учасників справи дало можливість диференціювати 

специфіку діяльності суду, юридично заінтересованих осіб та осіб, які сприяють у 

доказуванні та встановленні фактів і обставин у цивільному судочинстві.  

У підрозділі 3.2 «Роль специфіки правового регулювання доказування у 

формуванні загальної моделі цивільного судочинства» на підставі наукових 

висновків вітчизняних і зарубіжних вчених про характер цивільного судочинства 

відповідної країни констатовано, що усі вони засновані на специфіці регулювання 

національним цивільним процесуальним законодавством змагальних засад, міри 

збалансованості у розподілі обов’язків щодо доказування між судом, сторонами та 

іншими учасниками справи. 

Розкрито сутність і структуру слідчої та змагальної моделей цивільного 

судочинства, їх характерні ознаки. Для слідчої моделі такими ознаками є: 1) суд 

визначає межі, порядок та інші характеристики доказування; 2) на суд покладається 

обов’язок збирати та готувати необхідний фактичний матеріал; 3) будучи 
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«куратором» доказування, суд зазначає учасникам справи на докази, що 

підтверджують вимоги чи заперечення; 4) зумовлена наведеними чинниками 

відносна пасивність сторін та інших юридично заінтересованих осіб у доказуванні 

обставин справи.  

Суто змагальна модель цивільного судочинства – це така побудова процесу 

розгляду та вирішення цивільних справ, за якої: 1) сторони та інші учасники справи 

при кваліфікованій допомозі представників вільно, на власний розсуд здійснюють 

доказову діяльність в обґрунтування своїх вимог чи заперечень; 2) підготовка 

справи переважно здійснюється професійними адвокатами; 3) суд, зберігаючи 

неупередженість, здійснює процесуальний контроль.  

Сукупність норм ЦПК України, що регулюють процес доказування і 

встановлення фактів та обставин, а також судова практика свідчать про те, що 

модель цивільного процесу, запроваджену в Україні, визнати однозначно 

змагальною чи однозначно слідчою не можна. Характер доказування підтверджує 

наявність змагальних і слідчих засад у сукупності, що прийнято називати 

«змішаною моделлю процесу». Досвід європейських та інших розвинених країн дав 

змогу визначити перспективні напрями розвитку цивільного процесуального 

законодавства у сфері доказування: 1) максимальна активізація учасників справи у 

доказуванні; 2) співпраця учасників справи (їх представників) шляхом своєчасного 

розкриття доказів; 3) сприяння суду учасникам справи у доказуванні, убезпечення 

від проявів свавілля та упередженості. 

У підрозділі 3.3 «Вплив Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. та рішень Європейського суду з прав людини на розвиток 

національного законодавства України та судову практику в сфері доказування», 
беручи до уваги наукову дискусію з приводу місця Конвенції та рішень ЄСПЛ у 

системі джерел цивільного процесуального права, доведено, що дія Конвенції та 

правових позицій ЄСПЛ, викладених у його рішеннях та інших актах, безпосередньо 

поширюється на сферу доказування у цивільному судочинстві.  

Цивільне процесуальне законодавство України у цілому відповідає положенням 

ст. 6 Конвенції. Зокрема, право на публічний судовий розгляд, закріплене у ст. 6 

Конвенції «Право на справедливий суд», безпосередньо пов'язано зі сферою 

доказування та встановлення фактів і обставин. Ідеологія, втілена ЄСПЛ у багатьох 

рішеннях щодо публічного судового розгляду,  відповідає змісту ст. 7 ЦПК України, 

яка закріплює принципи відкритості та усності судового розгляду. Підстави 

закритого розгляду, процесуальний порядок оголошення особистих паперів, листів, 

записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції, дослідження 

звуко- і відеозаписів такого самого характеру, зазначені у ст. 7 ЦПК України, також 

відповідають позиціям, викладеним у рішеннях ЄСПЛ. 

Публічність процесу не лише відіграє важливу роль у контексті вільного 

доступу до зали судового засідання, а й становить фактор, який сприяє доказуванню, 

реалізації змагального процесу більшою мірою, ніж це можливо у закритому 

судовому засіданні. Водночас право на закритий розгляд справи, необхідність 

отримання згоди учасників процесу на оголошення особистих паперів, листів, 

записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції, дослідження 

звуко- і відеозаписів такого самого характеру – невід’ємні конституційні права 
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особи на таємницю листування тощо, гарантовані ст. 31 Конституції України, тому 

обмеження принципу публічності у такому сенсі є виправданим. 

Наголошено, що незважаючи на прийняття багатьох законів, які сприяють 

застосуванню положень Конвенції та рішень ЄСПЛ безпосередньо у судовій 

практиці, Конвенція та рішення ЄСПЛ не набули того значення, на яке заслуговують 

з огляду на прагнення України до євроінтеграції, побудови правової держави.  

У підрозділі 3.4 «Правове регулювання доказування у справах з «іноземним 

елементом» досліджено специфіку правового регулювання доказування, 

встановлення національними судами України фактів та обставин у справах з 

іноземним елементом, з'ясовано фактори, що її зумовлюють.  

Ураховуючи національну судову практику розгляду та вирішення цивільних 

справ з іноземним елементом, визначено складові, які є специфічними та 

виокремлюють доказування у справах з іноземним елементом з-поміж інших справ, 

у тому числі необхідність отримання в окремих випадках доказів, які знаходяться в 

інших державах, або вчинення процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на 

території інших держав – вилучення та видача речових доказів, проведення 

експертизи, огляд доказів на місці, допит сторін, свідків, експертів (проведення 

експертиз) тощо.  

Процесуальний порядок здійснення зазначених процесуальних дій 

урегульовано одночасно розділом ХІ ЦПК України, а також міжнародними 

договорами України. З'ясовано регулювання питань про надання правової допомоги 

у доказуванні одночасно і багатосторонніми, і двосторонніми міжнародними 

договорами, в яких беруть участь одні й ті самі країни. Доведено, що національні 

суди можуть застосовувати будь-який договір, про що необхідно зазначати у 

судовому дорученні. 

Розділ 4 «Функціональне призначення окремих принципів цивільного 

процесуального права у доказуванні» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Зміст та функціональне призначення принципу 

змагальності» наголошується, що змагальність цивільного судочинства заснована 

на протилежності інтересів сторін, третіх осіб тощо, що призводить до протиборства 

і спонукає подавати докази, брати активну участь у їх дослідженні тощо.  

У цивільному процесі України змагального характеру у традиційному 

розумінні його юридичної природи поступово набуває лише позовне провадження. 

У справах окремого провадження зберігається слідчий характер процесу, оскільки: 

1) відсутній спір про право і сторони із протилежними інтересами, які є основними 

суб’єктами змагального процесу; 2) велика кількість справ, що розглядаються у 

такому порядку, мають особливе суспільне значення, оскільки стосуються захисту 

прав, свобод та інтересів малолітніх і неповнолітніх, осіб, щодо яких вирішується 

питання про визнання їх недієздатними, обмежено дієздатними, надання 

психіатричної допомоги тощо, тому законодавець абсолютно виправдано 

передбачив право суду витребувати докази за власною ініціативою (ч. 2 ст. 294 ЦПК 

України). У справах наказного провадження через непроведення підготовчого та 

судового засідань змагальні права, пов'язані із наданням доказів суду, реалізує 

виключно заявник. 
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У підрозділі 4.2 «Роль принципу рівності у забезпеченні змагального 

цивільного судочинства» висвітлено специфіку дії принципу рівності, його роль і 

значення для реалізації прав та обов'язків.  

Процесуальна рівність – один зі стандартів справедливого судочинства, 

складова, яка забезпечує змагальний процес, а сам принцип рівності – базова 

засада судочинства в усіх розвинених країнах світу.  

Ураховуючи зміст принципу рівності доведено, що принцип процесуальної 

рівності не слід абсолютно ототожнювати з однією із конституційних засад 

судочинства – рівністю всіх учасників судового процесу перед законом і судом. 

Конституційний принцип рівності перед законом і судом переважно пов’язаний із 

правом та гарантіями на доступ до правосуддя, на справедливий суд. Принцип 

рівності у цивільному процесі, його реалізація пов’язані із досягненням завдань і 

мети цивільного судочинства, визначених у ч. 1 ст. 2 ЦПК України – справедливим, 

неупередженим та своєчасним розглядом справ, ефективним захистом порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, чого можна досягти 

виключно за умови надання рівних прав юридично заінтересованим суб’єктам 

цивільних процесуальних правовідносин. 

У підрозділі 4.3 «Реалізація принципу безпосередності в сфері цивільного 

процесуального доказування» розкрито зміст і значення принципу безпосередності 

для доказування та встановлення юридичних фактів. Констатовано полярність 

наукових висновків про зміст принципу безпосередності у цивільному судочинстві. 

Виявлено проблемні аспекти реалізації принципу безпосередності у межах 

законодавчих конструкцій позовного, наказного та окремого проваджень. 

Результатом такого аналізу є пропозиції про необхідність більш чіткого 

законодавчого тлумачення обов'язків суду із безпосереднього сприйняття доказів 

при проведенні підготовчого засідання у випадках, коли йдеться про остаточне 

вирішення справи.  

Установлено сукупність законодавчих гарантій реалізації вимог закону про 

безпосереднє дослідження доказів: обов’язок подання сторонами та іншими 

учасниками справи доказів (ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 43, ст. 81 та ін. ЦПК України), 

дотримання строків подання доказів до суду (ст. 83 ЦПК України), своєчасне 

повідомлення учасників процесу про час і місце підготовчого засідання (п. 5 ч. 2 

ст. 187 ЦПК України), судового засідання (п. 6 ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 211 ЦПК 

України), збирання та витребування доказів судом у випадках і способами, 

встановленими законом (статті 84, 87, ч. 2 ст. 294 та інші ЦПК України) тощо.  

Розділ 5 «Предмет доказування у цивільному процесі» складається із семи 

підрозділів та 5 пунктів. 

У підрозділі 5.1 «Поняття предмета доказування у цивільному процесі» 

досліджено фундаментальну категорію теорії судових доказів – предмет 

доказування. 

Зважаючи на етимологію понять «факт» та «обставина», а також положення 

чинного цивільного процесуального законодавства України, зроблено висновок про 

необхідність включення обох цих категорій до складу предмета доказування, а 

також про те, що юридичні факти та обставини, які підлягають встановленню судом 

– об’єкти пізнавальної діяльності суду. 
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 Поняття «предмет доказування» сформульовано у такий спосіб: предмет 

доказування у цивільному процесі – це сукупність фактів та обставин, що 

підлягають доказуванню учасниками справи з метою обґрунтування заявлених 

вимог чи заперечень, а також встановленню судом із метою захисту прав, свобод та 

інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. 

У підрозділі 5.2 «Межі формування предмета доказування у цивільному 

процесі» висвітлено значення повноти предмета доказування, яка безпосередньо 

пов'язана із вимогою закону про обґрунтованість судового рішення. Зроблено 

висновок, що положення ч. 5 ст. 263 ЦПК України, згідно з яким обґрунтованим є 

рішення, ухвалене на підставі повного та всебічного з'ясування обставин справи, 

зумовлено тим, що  лише максимальне охоплення фактів та обставин, які підлягають 

встановленню і доказуванню, їх пізнання у сукупності та взаємодії дає суду змогу 

досягти правильних висновків. 

Сформульовано поняття «межі формування предмета доказування» як 

необхідної для правильного розгляду і вирішення справи, ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення сукупності фактів та обставин, що підлягає встановленню 

судом і доказуванню учасниками справи. Виявлено джерела, які впливають на 

формування меж предмета доказування у цивільному процесі: зміст позовів (заяв), 

відзивів, відповідей на відзив, заперечень, пояснень третіх осіб, висновків органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування тощо. 

Дослідник вважає, що включення зайвих фактів та обставин, таких, які 

не мають юридичного значення для вирішення справи, може призводити до 

витрачання надмірних зусиль судом та іншими суб’єктами, порушення цивільних 

процесуальних строків тощо. 

У підрозділі 5.3 «Зміст предмета доказування у цивільному процесі» надано  

характеристику фактів та обставин, які становлять предмет доказування у 

цивільному судочинстві.  

У пункті 5.3.1 «Факти матеріально-правового характеру в складі фактів 

предмета доказування» підтримується наукова позиція про те, що серед сукупності 

фактів та обставин, які становлять предмет доказування у цивільному процесі, факти 

та обставини матеріально-правового характеру є основоположними. Встановлено, 

що саме норми матеріального права, що підлягають застосуванню для кваліфікації 

певних правовідносин, сприяють суду: 1) у встановленні кола суб’єктів; 

2) визначенні сукупності обов'язкових доказів; 3) реалізації вимог закону про 

належність, допустимість, достовірність і достатність доказів тощо. 

Основними джерелами формування висновків суду про те, які саме факти та 

обставини матеріально-правового характеру мають становити предмет доказування 

у цивільному процесі, є: а) гіпотези та диспозиції норм матеріального права, що 

підлягають застосуванню для кваліфікації правовідносин, які встановлюються 

судом; б) факти та обставини, якими обґрунтовано підстави позову (заяви у справах 

окремого провадження), відзиви на позов тощо. 

У пункті 5.3.2 “Факти процесуально-правового характеру” зазначено, що 

факти та обставини процесуально-правового характеру – це юридичні факти та 

обставини, з якими норми цивільного процесуального законодавства пов’язують 

виникнення, зміну чи припинення цивільних процесуальних правовідносин. 
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Факти та обставини процесуально-правового характеру – це факти та 

обставини, необхідність у доказуванні та встановленні яких може виникати як до, 

так і після відкриття провадження у справі (зокрема факти та обставини, які 

обґрунтовують вжиття судом заходів щодо забезпечення доказів чи позову до 

відкриття провадження у справі). 

Зважаючи на розбіжності у наукових висновках щодо включення фактів 

процесуально-правового характеру до предмета доказування, доведено, що такі 

факти та обставини необхідно включати до предмета доказування, оскільки: 1) їх 

встановлення має велике значення для захисту прав, свобод та інтересів, ухвалення 

законних і обґрунтованих рішень; 2) вони підлягають доказуванню учасниками 

справи, а також встановленню судом. 

У підрозділі 5.4 «Суб'єкти формування предмета доказування у цивільному 

процесі» доведено, що предмет доказування у цивільному процесі формується 

судом, оскільки саме на суд законом покладено завдання вирішити справу по суті, 

ухвалити законне та обґрунтоване рішення з метою ефективного захисту прав, 

свобод та інтересів. Інші учасники цивільних процесуальних правовідносин – 

учасники справи, а також особи, які сприяють у доказуванні, зокрема свідки та 

експерти, впливають на формування судом предмета доказування. 

Досвід окремих європейських країн зумовив висновок про доцільність 

постановлення ухвали, в якій суд зазначав би факти та обставини, що підлягають 

встановленню, а також наводив би розподіл обов’язків щодо їх доказування. По-

перше, це сприятиме учасникам справи у доказуванні та доведенні, особливо у 

випадках, коли сторона, заявник чи третя особа діють у процесі самостійно, 

не звертаючись за правовою допомогою до професійного представника. По-друге, 

зазначене сприятиме апеляційному суду у здійсненні апеляційного провадження. 

По-третє, обгрунтовуватиме наслідки невиконання обов’язків по доказуванню. 

Ухвала про факти та обставини, які підлягають встановленню, і про розподіл 

обов’язків щодо доказування має стати базовою для учасників справи у контексті 

доказування фактів та обставин, якими обґрунтовано вимоги чи заперечення. Ухвала 

ж про закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами, яку 

постановляє суд після розгляду справи по суті відповідно до ч. 3 ст. 241 ЦПК 

України, наразі стане свого роду “звітом” про виконання ухвали про факти та 

обставини, які підлягають встановленню, і про розподіл обов’язків щодо 

доказування. 

У підрозділі 5.5 «Формування предмета доказування у позовному, окремому 

та наказному провадженнях» висвітлено залежність специфіки формування 

предмета доказування від процесуального порядку розгляду цивільної справи. 

Установлено, що у справах позовного, окремого та наказного проваджень різні 

джерела формування предмета доказування, оскільки різними є засоби відкриття 

провадження у справі тощо, водночас незалежно від того, що саме є засобом 

звернення юридично заінтересованої особи до суду (позов, заява, заява про видачу 

судового наказу), усі вони відповідно до вимог цивільного процесуального закону 

містять обґрунтування вимог із наведенням відповідних доказів, що сприяє суду у 

визначенні фактів та обставин предмета доказування. 
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Незалежно від виду судочинства (провадження) для встановлення судом фактів 

та обставин предмета доказування вирішальними є норми матеріального права, 

якими врегульовано правовідносини, що встановлюються. 

У кожному із видів судочинств (проваджень) різним є становище суду у 

доказуванні: у справах позовного провадження – більш пасивне, у справах окремого 

провадження – більш активне, у справах наказного провадження доказування 

обмежено поданням заявником (кредитором) письмових доказів-документів 

високого ступеня достовірності в обґрунтування заяви про видачу судового наказу. 

Зазначені сутнісні ознаки видів судочинств (проваджень), впливають на роль суду у 

формуванні предмета доказування. 

Доведено, що обсяг фактів та обставин, які становлять предмет доказування і 

підлягають встановленню судом і доказуванню юридично заінтересованими 

особами, не залежить від виду судочинства, а залежить від: 1) категорії справи та її 

обставин; 2) вимог законодавства і підзаконних актів, які регламентують певні 

правовідносини, стосовно кола фактів та обставин, що підлягають встановленню, і 

доказів, які їх підтверджують. 

У підрозділі 5.6 «Формування предмета доказування на різних стадіях 

цивільного судочинства» на підставі аналізу відповідних положень цивільного 

процесуального законодавства України обґрунтовано висновок про те, що 

формування предмета доказування розпочинається вже під час вирішення судом 

питання про відкриття провадження у справі, на що впливає аналіз змісту позову 

(заяви). Результати аналізу змісту позову (заяви) дають можливість зробити певні 

припущення щодо фактів та обставин, які потребують встановлення, з метою 

вирішення справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення. 

У справах позовного провадження формування предмета доказування 

продовжується під час підготовчого провадження, чому сприяє: а) аналіз норм 

матеріального права; б) підготовче засідання, яке проводиться за участю сторін та 

інших учасників справи із додержанням загальних правил, установлених цивільним 

процесуальним законодавством для судового розгляду, із відповідними винятками 

(ч. 1 ст. 197, ч. 1 ст. 198 ЦПК України) тощо.  

У справах окремого провадження формування предмета доказування 

продовжується під час підготовки справ до розгляду. 

Розвивається та завершується формування предмета доказування на стадії 

судового розгляду. Присутність у залі судового засідання усіх учасників процесу, 

реалізація ними прав і обов’язків, передбачених цивільним процесуальним законом, 

впливає на корегування та остаточне формування предмета доказування. Результати 

судової діяльності щодо встановлення фактів та обставин предмета доказування 

відображаються в описовій і мотивувальній частинах судового рішення.  

У підрозділі 5.7 «Факти (обставини), що не підлягають доказуванню у 

цивільному судочинстві» досліджено підстави звільнення від доказування при 

провадженні цивільних справ. 

У пункті 5.7.1. «Факти (обставини), які визнаються учасниками справи» 
розкривається сутність інституту визнання юридичних фактів у цивільному 

судочинстві. На підставі аналізу історичних законодавчих джерел та наукової 

спадщини установлено, що визнання у цивільному процесі фактів (обставин) – 
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право сторони, іншої юридично заінтересованої особи, яке традиційно було 

законодавчо закріпленим в усі часи розвитку цивільного процесуального права. 

Визначено мету закріплення подібного права у цивільному процесуальному 

законодавстві -  звільнення учасників справи від доказування. Як наслідок – 

економія зусиль, засобів та часу. 

Звертається увага на те, що за змістом ч. 1 ст. 82 ЦПК України до суб'єктів, 

яким належить право визнавати обставини, віднесено усіх учасників справи. 

Обґрунтовано висновок, що органам та особам, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб, які згідно з ч. 4 ст. 42 ЦПК України також 

є учасниками справи, таке право належати не може, адже логіка визнання факту чи 

обставини вимагає співвіднесення із суб'єктом, який був безпосереднім їх 

учасником. 

З'ясовано, що право визнання у цивільному судочинстві фактів та обставин 

перебуває у певному протиріччі із правилом допустимості доказів, викладеним у 

ст. 78 ЦПК України, оскільки, приміром, відсутність письмово укладеного договору, 

для якого законом передбачено відповідну процедуру укладення та реєстрації, 

не може заміщатися визнанням факту його укладення та обставин, які сприяли чи 

зумовили його. 

У пункті 5.7.2. “«Факти (обставини), визнані судом загальновідомими» 
наголошено, що законодавче положення про те, що факти (обставини), визнані 

судом загальновідомими, не потребують доказування (ч. 3 ст. 82 ЦПК України), 

зумовлено очевидністю істинності загальновідомих фактів.  

Акцентовано на відсутності законодавчого регулювання процесуального 

порядку визнання судом факту загальновідомим і процесуального оформлення. З 

метою недопущення помилкових висновків під час перегляду судових рішень 

сформульовано пропозицію про необхідність процесуального оформлення визнання 

локальних фактів загальновідомими шляхом постановлення мотивованої ухвали, а 

також відображення такого фактору у судовому рішенні. Всесвітньовідомі та відомі 

на території України загальновідомі факти такого оформлення не потребують. 

У пункті 5.7.3. «Преюдиційні факти (обставини)» розкрито юридичну 

сутність преюдиційних фактів (обставин). Наводиться авторське визначення поняття 

“преюдиціальні факти” як фактів, які не потребують доказування, оскільки були 

встановлені іншим судом, зафіксовані у рішенні, яке набрало законної сили, тому є 

обов’язковими для інших судів і не потребують доказування.  

Доводиться, що обов'язковий характер фактів (обставин), установлених судом і 

відображених у рішенні, яке набрало законної сили, зумовлений положеннями 

закону про обов'язковість судового рішення (ст. 129 Конституції України, п. 7 ч. 3 

ст. 2 ЦПК України тощо), тому доказами, які підтверджують преюдиціальність 

фактів та обставин, є копії судових рішень або вироків. 

Розділ 6 «Суб'єкти цивільного процесуального доказування» складається із 

трьох підрозділів. 

У підрозділі 6.1 «Становище суду в сфері доказування у цивільних справах» 

сформульовано висновок про те, що суд не може вважатися суб'єктом доказування, 

його функція – на підставі наведених учасниками справи фактів та обставин, 
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підтверджених відповідними доказами і доведених у спосіб, передбачений законом, 

установити характер правовідносин, ухвалити законне та обґрунтоване рішення.  

У цивільному судочинстві України у справах позовного і наказного 

провадження процесуальне становище суду можна охарактеризувати як більш 

пасивне, а у справах окремого провадження – як більш активне, з огляду на 

передбачене ч. 2 ст. 294 ЦПК України право суду за власною ініціативою 

витребувати докази. 

Аналіз проблем судової практики зумовив висновок про доцільність 

закріплення у ЦПК України у редакції 2017 р. положень, які надають суду право 

визначати як факти та обставини, що мають бути доказані, так і докази, якими може 

бути підтверджено чи спростовано факти чи обставини, а також зазначати про 

недостатність доказів (пункти 5–7 ч. 2 ст. 197 ЦПК України). На підставі аналізу 

досвіду іноземних держав констатовано, що таке право суду не може розцінюватися 

як діяльність на користь однієї зі сторін. 

У підрозділі 6.2 «Учасники справи як суб'єкти доказування у цивільному 

судочинстві» з огляду на наявність юридичної заінтересованості учасників справи 

сформульовано висновок про те, що саме ці суб'єкти цивільних процесуальних 

правовідносин є суб'єктами доказування у цивільному судочинстві. Водночас різний 

характер інтересу, приватний чи публічний, зумовлює специфіку прав та обов'язків 

у сфері доказування та юридичні наслідки їх реалізації. 

Установлено, що різний характер юридичної заінтересованості учасників 

справи не впливає на обсяг прав у сфері доказування. При цьому зміст обов'язків 

безпосередньо залежить від зазначеного критерію. 

Аналіз наукової дискусії про можливість наповнення ЦПК України 

положеннями, які б передбачали відповідальність за неподання доказів учасниками 

справи, сприяла висновку про те, що примушування сторін (заявників) і третіх осіб 

виконувати встановлені цивільним процесуальним законодавством обов’язки щодо 

доказування слід розцінювати як порушення одного із базових принципів 

цивільного процесу – принципу диспозитивності, оскільки сторони (заявники), треті 

особи у цивільному процесі як приватно заінтересовані діють на власний розсуд, у 

тому числі й у сфері доказування. Отже, положення ч. 3 ст. 12 ЦПК України про те, 

що кожна сторона повинна довести  обставини, які мають значення для справи і на 

які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, переважно є 

декларативним, але необхідним для спонукання активізації у доказуванні. 

Заявників у справах наказного провадження, окрім випадків, коли заяву подано 

органом чи установою, також не можна вважати суб’єктами, які змушені 

доказувати. Доказувати чи ні – їх невід’ємне право, від реалізації чи нереалізації 

якого залежить видача судового наказу. 

У підрозділі 6.3 «Роль інших учасників судового процесу (осіб, які сприяють 

здійсненню цивільного судочинства) у доказуванні» із кола інших учасників 

судового процесу виокремлено суб'єктів, які відіграють особливу, специфічну роль 

у доказуванні, – свідків, експертів і спеціалістів, оскільки їх функції безпосередньо 

впливають на процес доказування, встановлення фактів та обставин. 
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Мета залучення у цивільне судочинство свідків, експертів і спеціалістів - 

сприяння у доказуванні фактів та обставин учасникам справи та встановленню їх 

судом, що зумовлено відсутністю юридичної заінтересованості. 

Доведено, що вирішення питання про задоволення клопотання чи про відмову у 

задоволенні клопотання про залучення у процес свідка залежить від того, чи є 

показання свідка допустимим доказом, а також від того, які саме факти та обставини 

може підтвердити чи спростувати свідок, тобто чи є його показання належними 

доказами. 

Змагальні засади як основоположні для здійснення цивільного судочинства 

потребують сприйняття інституту експертизи та залучення у процес експерта як 

таких, що повинні залежати від волевиявлення учасників справи. Водночас новації, 

закріплені у новій редакції цивільного процесуального закону, є доцільними з 

огляду на специфічність суб'єктів, які потребують судового захисту.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено теоретичні узагальнення та нові підходи щодо поняття 

доказування у цивільному процесі та його взаємозумовленості із пізнанням; 

юридичної природи доказів; правового регулювання доказування, встановлення 

фактів та обставин; функціонального призначення окремих принципів цивільного 

процесуального права у цій сфері цивільної процесуальної діяльності; поняття 

предмета доказування, меж його формування та змісту; суб’єктів доказування тощо. 

Вирішення наукових задач надало можливість сформулювати висновки, 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на досягнення визначеної мети. 

1. Національні правові пам’ятки втілюють етапи безперервного становлення 

форм вітчизняного цивільного процесу, пошуку оптимального поєднання активності 

суду та сторін, належної системи судових доказів, прийнятних процедур їх подання і 

юридичної оцінки.  

Початок формування науки цивільного процесуального права як самостійної 

стає відправною точкою досліджень сутності цивільного процесуального 

доказування. Відгукуючись на потреби судової практики, доктринальне осмислення 

отримали питання поняття судових доказів і їх системи, властивості доказового 

матеріалу та проблемні аспекти їх застосування, процедури обміну змагальними 

паперами, дослідження і оцінки доказів у справі тощо. 

Обгрунтування якісної своєрідності цивільної процесуальної діяльності в 

радянський період нашої історії призвело до втрати спадковості наукового знання, 

відходу від класичної змагальної форми цивільного судочинства. Необмежені 

активні повноваження суду, участь державних і громадських організацій, значне 

обмеження автономії волі сторін – характерні особливості цивільного процесу 

радянського періоду. У цих умовах  дослідження доказової діяльності 

здійснювалось, як правило, в контексті необхідності досягнення об’єктивної істини 

у справі. 

Набуття Україною незалежності знову актуалізувало проблему моделі 

цивільного процесу. Переосмислення її основних засад супроводжувалося широкою 

дискусією про межі активності суду, можливе розширення засобів доказування, 
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вивчення доказової діяльності крізь призму функціональних принципів цивільного 

судочинства. Нова редакція ЦПК України – спроба не бути осторонь 

глобалізаційних процесів, ураховувати вплив Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., крок на шляху правової інтеграції в європейську 

спільноту. 

2. Мета доказування у цивільному судочинстві зумовлена процесуальним 

становищем кожного учасника справи. Зокрема, мета доказування у сторін, третіх 

осіб, заявників у справах окремого та наказного проваджень зазвичай зумовлена 

приватним характером юридичної заінтересованості. Мета доказування органів та 

осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб має 

комплексний характер: з одного боку, обґрунтувати позовні чи заявлені вимоги в 

інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересів, з іншого – підтвердити 

своє право (компетенцію) на подання позову чи заяви до суду. У разі ж надання 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування тощо висновків 

мета доказування підпорядковується також вимогам закону про необхідність 

обґрунтування висновків необхідними доказами, які підтверджують факти, наведені 

у висновку. 

3. Судове пізнання одночасно є різновидом і загального, і юридичного 

пізнання, оскільки базується як на загальних засадах людського пізнання, так і на 

засадах, що визначають специфіку юридичної діяльності. Пізнання у цивільному 

процесі зумовлено цивільною процесуальною формою, предметом доказування, 

доказами тощо. Серед основних факторів, які впливають на результати пізнання: 

знання та їх демонстрація; психологічні установки суб'єкта пізнання; міра 

соціалізації суб'єкта пізнання; лінгвістичний (мовний) фактор. 

4. Розкриття сутності судових доказів можливе тільки на основі виявлення 

взаємозв’язку і взаємообумовленості явищ правової дійсності, які відбивають 

специфічні ознаки судових доказів,  процесуальну форму, умови і джерела їх 

формування.  

5. Принципи змагальності, безпосередності і процесуальної рівності 

визначають специфіку механізму дослідження судом фактичних обставин справи та 

процесуального контролю, а також  процесуального становища  учасників справи. 

6. Властивості доказів відбивають не лише єдність їх форми і змісту, але й  

значення. Зокрема, правила про належність доказів покликані акцентувати увагу на 

зв’язку доказів з фактом, що встановлюється, тоді як правила допустимості доказів 

зорієнтовані, передусім, на джерело отримання інформації. 

7. Змагальна модель цивільного судочинства – це така побудова процесу 

розгляду та вирішення цивільних справ, за якої юридично заінтересовані особи при  

кваліфікованій правовій допомозі, на власний розсуд здійснюють доказову 

діяльність в обґрунтування своїх вимог чи заперечень. Переважна змагальність 

позовного провадження та наявність слідчих засад у процесі доказування в справах 

окремого провадження свідчить про так звану «змішану» модель цивільного 

судочинства. Вирішальною у балансі змагальності та втручання суду у процес 

доказування має бути справедливість як одне із завдань цивільного судочинства.  

8.  Умовами, які забезпечують справедливість судового розгляду, відповідно до 

практики ЄСПЛ є: а) створення можливостей для ознайомлення із доказами, 
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поданими до суду; б) створення умов для висловлення міркувань щодо наявних у 

справі доказів, їх змісту та правдивості; в) відмова у задоволенні клопотання про 

виклик свідка має бути вмотивована та не повинна позбавляти права на 

представлення доводів; г) перешкоди у можливості ефективно коментувати 

висновки експерта, які є основним доказом, – це порушення вимог ч. 1 ст. 6 

Конвенції тощо. 

При цьому, Конвенція не встановлює: 1) правил стосовно доказів як таких; 

2) вимог щодо належності та допустимості доказів; 3) способу оцінки доказів. 

Зазначене належить до сфери регулювання національним законодавством. 

9. Процес доказування у справах з іноземним елементом підпорядкований 

національному правовому режиму. Водночас наявність іноземного елементу в 

окремих випадках потребує вжиття заходів, які ураховують правову природу саме 

таких справ. Факторами, які зумовлюють специфіку доказування, встановлення 

фактів і обставин у справах з іноземним елементом є отримання доказів, здійснення 

інших процесуальних дій, пов'язаних із доказуванням, на території інших держав. 

Основний обсяг правової допомоги у сфері доказування включає: вилучення та 

видачу речових доказів, проведення експертиз, огляд доказів на місці, допит сторін, 

свідків. Офіційні документи, складені на території іншої держави внаслідок 

виконання доручення про проведення процесуальних дій, пов'язаних з отриманням 

доказів, мають доказову силу офіційних документів у судах України. 

10. Предмет доказування у цивільному процесі – це сукупність фактів та 

обставин, що підлягають доказуванню учасниками справи для обґрунтування вимог 

чи заперечень, а також встановленню судом із метою захисту прав, свобод та 

інтересів, ухвалення законного та обґрунтованого рішення.  

Межі предмета доказування – необхідна для правильного розгляду і вирішення 

справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення сукупність фактів та 

обставин. 

11.  Суб'єктами доказування у цивільному судочинстві є виключно учасники 

справи, що зумовлено наявністю юридичної заінтересованості. Характер юридичної 

заінтересованості учасника справи визначає процесуальне становище, але 

не впливає на обсяг прав у сфері доказування. Від характеру юридичної 

заінтересованості залежить зміст обов'язків щодо доказування фактів та обставин. 

Заінтересовані особи розпоряджаються обов'язками щодо доказування на власний 

розсуд, а примушування слід розцінювати як порушення одного із базових 

принципів цивільного процесуального права – принципу диспозитивності.  

12. Необхідно виокремлювати діяльність юридично заінтересованих осіб, 

спрямовану на доказування і доведення фактів та обставин, якими обґрунтовуються 

вимоги чи заперечення, та діяльність суду, що спрямована на їх встановлення з 

метою ухвалення законного та обґрунтованого судового рішення. Сприяння суду 

учасникам справи у доказуванні та доведенні у спосіб, передбачений цивільним 

процесуальним законодавством, не можна вважати доказуванням. 

Такий підхід дає змогу: 1) розмежовувати специфіку процесуального 

становища кожного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин у сфері 

доказування; 2) диференціювати їх права та обов'язки; 3) визначати та 
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удосконалювати законодавче регулювання правових засобів досягнення мети 

цивільного процесуального доказування тощо. 

13. Ураховуючи, що суб'єктами доказування є виключно учасники справи, а 

завдання суду – на підставі доказаного та доведеного встановити юридичні факти та 

обставини, усі дії, які прийнято називати «стадіями» чи «етапами», необхідно 

диференціювати за суб'єктними ознаками.  

Вказівка на докази (зазначення доказів), подання доказів здійснюється 

учасниками справи, а витребування доказів – судом.  

Дослідження доказів – спільна робота суду, учасників справи та інших 

учасників судового процесу.  

Витребування доказів у цивільному процесі – спосіб сприяння суду  

у доказуванні учасникам справи, а не стадія доказування, як це прийнято вважати, 

оскільки доказування – це діяльність саме учасників справи, а не суду.  

Оцінка доказів як розумова діяльність – не стадія доказування, а невід'ємна 

розумова функція суду та кожного учасника справи, зважаючи на викладені 

міркування. Результати оцінки різними суб'єктами мають різні юридичні наслідки. 

14. Розмежовувати доказування і доведення необхідно  за формою їх 

вираження. Доказування пов’язане з наповненням цивільної справи доказами у 

способи, передбачені законом,  доведення ж здебільшого спрямоване на 

переконання суду у тому, що надані докази підтверджують або спростовують факти 

чи обставини, про які стверджується. Доведення є суб’єктивною оцінкою та 

вираженням інформації з різних позицій, і не лише з урахуванням критеріїв, 

встановлених законом.  
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засвідчують безпосередню залежність моделі цивільного судочинства від специфіки 

регулювання доказування національним цивільним процесуальним законодавством. 

Розкрито функціональне призначення принципів змагальності, рівності та 

безпосередності у сфері доказування.  

         Сформульовано поняття «предмет доказування», «межі предмета 

доказування». Здійснено класифікацію фактів та обставин предмета доказування. 

Визначено суб'єктів формування предмета доказування у цивільному судочинстві. 

Виокремлено фактори, які впливають на формування предмета доказування у 

справах позовного, наказного та окремого проваджень. 

Висвітлено роль кожного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин у 

доказуванні. Наголошено на необхідності виокремлення та розмежування двох 

різновидів цивільної процесуальної діяльності у досліджуваній сфері – 
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1) доказування; 2) встановлення фактів і обставин. Відповідно, визначено суб’єктів 

доказування у цивільному судочинстві та суб’єктів установлення фактів і обставин. 

Розроблено концепцію взаємодії суду та інших суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин у зазначеній сфері цивільної процесуальної діяльності.  
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гражданском судопроизводстве Украины. Сформулировано понятие доказывания и 

определены его наиболее принципиальные конструктивные элементы. Выделены 

концепты, которые свидетельствуют о непосредственной зависимости модели 

гражданского судопроизводства от специфики регулирования доказывания 

национальным гражданским процессуальным законодательством. Раскрыто 

функциональное назначение  принципов состязательности, равенства и 

непосредственности в сфере доказывания. 
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доказывания. Определены субъекты формирования предмета доказывания в 
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предмета доказывания в делах искового, приказного и особого производств. 

Освещена роль каждого субъекта гражданских процессуальных 

правоотношений в доказывании. Акцентировано внимание на необходимости 

выделения и разграничения двух разновидностей гражданской процессуальной 

деятельности в исследуемой сфере – 1) доказывание; 2) установление фактов и 

обстоятельств. Соответственно, определены субъекты доказывания в гражданском 

судопроизводстве и субъекты установления фактов и обстоятельств. Разработана 

концепция взаимодействия суда и других субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений в данной сфере гражданской процессуальной деятельности. 

Ключевые слова: учение о гражданском процессуальном доказывании,  

элементы структуры доказывания, доказывание и доведение, познание, 

доказательства, средства доказывания,  свойства доказательств, состязательность, 

равенство, непосредственность, предмет доказывання, факты и обстоятельства, 

факты материально-правового характера, факты процесуально-правового характера, 

субъєкты доказывання. 
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SUMMARY 

 

          Grabovska O. A. Theoretical and legal problems of proof in civil process of 

Ukraine. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Doctor of Law on specialty 12.00.03 

– Civil Law and Civil Process; Family Law; International Private Law. – Kyiv National T. 

Shevchenko University. Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019.  

The thesis is devoted to scientific analysis of theoretical and legal problems of proof 

in civil process of Ukraine. The historical prerequisites of scientific conclusions formation 

have been identified and analysis of scientific research status in evidence in civil process 

has been realized. Studying the concept of proof has made it possible to formulate the 

author`s definition of «proof», its main structural elements and rules about proof 

relevance, admissibility, reliability and sufficiency. 

The concept of cooperation between the court and other subjects of civil procedural 

legal relations in this sphere of civil procedural activity has been developed. Innovations 

of civil procedural legislation of Ukraine concerning the regulation of evidence properties 

have been critically analyzed. 

The analysis of national legislation of Ukraine in sphere of proof regulation, its 

compliance with the most important international legal acts in the field of human rights 

protection has been carried out. It has been found out that model of civil proceding 

depends directly on specific of regulation of process of proving by national civil 

procedural legislation. 

         The tendencies of national civil procedural legislation development due to the 

integration of Ukraine into the European community and corresponding integration 

obligations have been analyzed. The legal regulation features of proof in cases with a 

foreign element and factors that cause them have been highlighted. The functional purpose 

and the role of competition, equality and immediacy principles in proving have been 

revealed. The principles of equality and immediacy are disclosed in context of providing 

adversarial proceedings. For this purpose case law of the European Court has been used.  

The essence of adversarial proceedings taking into account the experience of 

countries with the traditionally adversary model of civil proceedings has been 

investigated. Correlations of adversarial proceedings and specifics of these principles 

implementation have been revealed. 

Special attention is paid to the disclosure of legal essence of fact in proof in civil 

proceedings, classification of facts and circumstances of fact in proof and to factors that 

effect on formation of fact in proof in cases of ordinary, writ and special proceedings. 

  The subjects of fact in proof formation in civil proceeding have been established as 

well as their role in proof  have been identified.  

In-depth analysis of Civil procedural code of Ukraine innovations, which extends the court 

rights to fill the case with proof has been carried out. In particular, in cases concerning the 

protection of the rights, freedoms or interests of minors, as well as other persons who 

require special attention of society. 

          The legislator position of regarding the provision of the court the right to explain to 

the case participants which facts are part of the subject of proof and what evidence they 

can confirm has been recognized as reasonable. It is noted that consolidation of these court 
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rights can not be considered as contradicting the notions of adversarial civil proceedings. 

Such rules are traditional for countries in which the adversarial process has existed for 

centuries. 

The author focuses on the need for deriving of two types of civil procedural 

activities in sphere of proof: 1) evidence; 2) establishment of facts and circumstances. In 

accordance, subjects of evidence in civil proceedings and subjects of establishing facts and 

circumstances have been identified.  

Key words:  doctrine of civil procedural proof, elements of proof structure, proof and 

proving, knowledge, proof, means of proof, properties of evidence, competition, equality, 

immediacy, fact in proof, facts and circumstances, facts of substantive nature, facts of 

procedural nature, subjects of proof. 

 

 


