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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. Цивільне судочинство у глобальному контексті 

свого розвитку зазнає сьогодні значних змін. Мова йде про пошук нового 
ціннісного виміру судових процедур в умовах очевидного зближення право-
вих систем, посилення впливу концептів прав людини на цивільне судо-
чинство, процесів інтернаціоналізації цивільного обороту і конкуренції 
юрисдикційних систем.  

У зв’язку з цим, можна констатувати підвищений інтерес до цивільного 
судочинства як об’єкту наукового аналізу, розширення меж і можливостей 
його дослідження, які вже давно не обмежуються національною правовою 
традицією. Сучасною домінантою розвитку є забезпечення доступності 
правосуддя в цивільних справах та якості судових процедур, що є найбільш 
актуальним для України під час проведення значущих для неї реформ. Це 
відкриває можливість нового погляду на сутність необхідних змін, їх мето-
дологію, нові аспекти аналізу проблематики, яка має принципове значення 
для конструкції цивільного судочинства і практики застосування цивільного 
процесуального законодавства. 

У досліджуваному смисловому ряду виділяється проблема доказування в 
цивільному судочинстві, яка має вагомий теоретико-прикладний характер. 
Про це свідчить значна наукова спадщина цивілістичної процесуальної 
науки, з часу появи якої, а це середина XIX століття, розробка доказового 
права завжди займала центральне місце. Уже сьогодні стали класикою 
процесуальної думки роботи Т. Є. Абової, В. Д. Андрійця, С. Н. Абрамова, 
Ю. В. Білоусова, С. С. Бичкової, В. І. Бобрика, О. Т. Боннера, Є. В. Васьков-
ського, О. В. Гетманцева, О. Г. Гойхбарга, О. О. Грабовської, К. В. Гусарова, 
М. А. Гурвича, О. В. Дем’янової, А. О. Добровольского, І. М. Зайцева, 
О. С. Захарової, Р. Ф. Каллістратової, О. О. Кармази, О. П. Клейнмана, 
В. В. Комарова, В. М. Коссака, В. А. Кройтора, М. П. Курила, С. В. Кури-
льова, Р. М. Мінченко, Л. П. Смишляєва, С. В. Пахмана, Ю. Д. Притики, 
Й. М. Резниченка, В. В. Решетнікової, В. П. Тараненка, В. І. Тертишнікова, 
Г. П. Тимченка, В. Г. Тихині, М. К. Треушнікова, Ф. Н. Фаткулліна, 
М. Х. Хутиза, Н. О. Чечиної, Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, М. Й. Штефана, 
С. Я. Фурси, К. С. Юдельсона, Т. М. Яблочкова, М. М. Ясинка, які на різних 
часових етапах ознаменували собою новий виток наукового знання про 
докази й доказування і визначили в певному сенсі напрями розвитку 
цивільного процесуального законодавства. Водночас, незважаючи на 
проведені дослідження та їх багато в чому концептуальну завершеність, 
проблематика доказування до сьогодні пропонує дослідникам такі зрізи 
свого вивчення, які не отримали ще остаточного вирішення або перебувають 
на етапі осмислення та подальшої розробки.  

У цьому сенсі показовою є дискусія щодо питань тягаря доказування в 
цивільному судочинстві, яка триває до цього часу. Запропоноване вченими 
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розуміння та характеристика правового явища, що розглядається, не 
призвели до формування єдиних наукових підходів та логічної завершеності 
законодавчих рішень.  

Проблемними залишаються питання правової природи тягаря доказу-
вання, його суб’єктного складу, змісту і реалізації в цивільному судочинстві. 
Не розкрито повною мірою потенціал загальних і спеціальних правил 
розподілу обов’язків щодо доказування. Усе це підкреслює важливість 
сучасного аналізу тягаря доказування як свого роду унікальної правової 
конструкції, що поєднує в собі права та обов’язки учасників процесу у сфері 
доказування, що обумовлює динаміку цивільних процесуальних правовід-
носин, яка визначає активність осіб, що беруть участь у справі, і повнова-
ження суду, а також заходи процесуальної відповідальності за неналежне 
виконання своїх цивільних процесуальних обов’язків. 

Актуальність такого дослідження, тим більше, зростає на тлі, з одного 
боку, пошуку ідентичності національного цивільного процесу, з іншого – 
необхідності вироблення загальних стандартів здійснення цивільної 
процесуальної діяльності, а в підсумку – гармонізації цивільного процесу-
ального законодавства. У зв’язку з цим особливої важливості набувають 
порівняльно-правові дослідження як перспективний напрям вивчення 
цивільного процесуального права. Виникнувши як складова частина пред-
мету науки цивільного процесуального права, сьогодні вивчення зарубіж-
ного цивільного судочинства розширює межі і можливості наукового 
пізнання, збагачує вітчизняну цивілістичну процесуальну доктрину, пока-
зуючи новітні течії в розвитку теорії та практики цивільного судочинства.  

Одним із численних можливих об’єктів порівняльно-правового аналізу є 
цивільне судочинство Республіки Польща та Російської Федерації. Такий 
вибір можна пояснити не тільки тривалою географічною та історичною 
близькістю, що обумовила спільність багатьох інститутів цивільного проце-
суального права. У той же час зміни, які відбуваються, сприяють 
формуванню європейської традиції та моделі здійснення правосуддя в 
цивільних справах, відмінної від тієї, яка складається сьогодні в РФ.  

Зіставлення підходів, властивих національній теорії і практиці доказу-
вання в цивільному судочинстві та зарубіжної процесуальної доктрини і 
законодавства, виявлення в них спільного й відмінного, переваг і недоліків, 
важливість удосконалення вітчизняної нормативної регламентації процедур 
доказування – усе це обумовлює актуальність дослідження теоретичних 
проблем тягаря доказування в цивільному судочинстві. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційне дослідження здійснювалося в рамках планової теми відділу проблем 
цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України «Актуальні проблеми охорони і захисту 
цивільних прав та інтересів у цивільному праві України» (номер державної 
реєстрації 0108U009964). 
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Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є роз-
робка концептуальних положень теорії доказування, узагальнення вітчиз-
няного і зарубіжного досвіду реалізації тягаря доказування, порівняльно-
правова характеристика та виявлення проблемних аспектів нормативної 
регламентації тягаря доказування в цивільному судочинстві, а також 
формулювання практичних рекомендацій щодо вдосконалення цивільного 
процесуального законодавства України. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі: 
– визначити, з урахуванням особливостей моделі цивільного судочинства 

України, Республіки Польща та Російської Федерації, місце тягаря доказу-
вання у складі доказової діяльності; 

– узагальнити наявні теоретичні погляди та наукові підходи до розуміння 
поняття «тягар доказування» в контексті обраного порівняльно-правового 
напряму вивчення характерних ознак та авторського визначення досліджу-
ваного поняття; 

– виділити етапи реалізації тягаря доказування в цивільному судочинстві 
України, Республіки Польща та Російської Федерації; 

– розробити критерії виконання тягаря доказування в цивільному судо-
чинстві України; 

– охарактеризувати, в порівняльно-правовому аспекті, дію правила роз-
поділу обов’язків щодо доказування; 

– виявити проблемні аспекти реалізації тягаря доказування як ключової 
характеристики конструкції змагального цивільного судочинства України, 
Республіки Польща та Російської Федерації; 

– обґрунтувати особливості структури тягаря доказування в межах порів-
няльного аналізу цивільного судочинства України, Республіки Польща та 
Російської Федерації;  

– проаналізувати, у межах предмету проведеного дослідження, спільність 
і відмінності, переваги і недоліки нормативного закріплення тягаря 
доказування, що склалися в цивільному судочинстві України та зарубіжних 
країн, які розглядаються; 

– сформулювати пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесу-
ального законодавства і практики його застосування в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при 
здійсненні правосуддя в цивільних справах. 

Предметом дослідження є тягар доказування в цивільному судочинстві 
України, Республіки Польща, Російської Федерації, норми цивільного 
процесуального законодавства, практика їх застосування, вітчизняний і 
зарубіжний досвід здійснення цивільного судочинства.  

Методи дослідження. Методологічною основою цього дослідження є 
сукупність філософсько-світоглядних, загальнонаукових принципів і підхо-
дів та спеціально-наукових методів пізнання правових явищ. Філософсько-
світоглядну основу дослідження становлять категорії і закони діалектики, 
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застосування яких дозволило дати всебічну характеристику і оцінку явища, 
що розглядається, сформулювати на основі накопиченого досвіду і знань, їх 
критичного сприйняття і переосмислення нові наукові висновки і гіпотези, 
провести необхідні узагальнення щодо предмету, який вивчається. Зокрема, 
дослідити природу доказового права та тягаря доказування (підрозділи 1.1, 
2.1), визначити структуру тягаря доказування в цивільному судочинстві, 
сформулювати висновки про тягар доказування як ціннісний елемент моделі 
змагального цивільного судочинства, а також закономірності і тенденції 
розвитку сучасного цивільного процесуального законодавства (підрозділи 
2.1-2.5). Дисертаційне дослідження проводилося з огляду на вимоги 
історизму, всебічності, об’єктивності та обґрунтованості, що свідчить про 
різноплановий підхід до предмету пізнання і широкі аспекти його вивчення. 

У методологічну базу дослідження входить також ряд загальних і спеці-
альних наукових методів, серед них: формально-логічний, який був застосо-
ваний для визначення використаної термінології, понять і категорій, 
покладених в основу дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1); системний 
метод використовувався для виявлення ознак спільності і відмінності 
процедур доказування в цивільному судочинстві досліджуваних країн і 
розробки необхідних концептуальних підходів щодо регламентації тягаря 
доказування (підрозділи 2.1-2.5, 3.1-3.5); історичний метод сприяв аналізу 
подій минулого і пізнанню процесу еволюції доказування в цивільному 
судочинстві з плином часу (підрозділи 1.1, 1.2); порівняльний метод застосо-
вувався для дослідження загального і особливого в цивільному процесуаль-
ному доказуванні держав, які розглядаються, переваг і недоліків вітчиз-
няного цивільного процесуального законодавства порівняно із зарубіжним, з 
використанням його практики і досвіду здійснення правосуддя і вдоскона-
лення на цій основі національного цивільного судочинства (підрозділи 2.1-
2.5, 3.1-3.3); метод догматичного аналізу сприяв визначенню сутності 
сучасної нормативної моделі тягаря доказування як сукупності цивільних 
процесуальних норм, що визначають права та обов’язки учасників процесу 
(підрозділи 2.1-2.5, 3.1-3.3); метод узагальнення використовувався для 
поєднання результатів дослідження і формулювання його положень і 
загальних висновків (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1-2.5, 3.1-3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисер-
тація є першим в українській цивілістичній процесуальній науці порів-
няльно-правовим дослідженням теоретичних проблем тягаря доказування в 
цивільному судочинстві. Наукову новизну дисертаційного дослідження 
становлять такі основні положення, висновки та рекомендації:  

уперше: 
1) обґрунтовано, що тягар доказування – це урегульований законом 

інтерес у вчиненні певних дій у процесі доказування (утримання від їх 
вчинення) як умов, пов’язаних із очікуванням позитивного результату від 
розгляду і вирішення спору; 
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2) доведено, що тягар доказування є однією зі складових справедливості 

та своєчасності розгляду і вирішення цивільних справ. При виконанні тягаря 
доказування справедливість знаходить своє відображення у врахуванні 
судом зв’язку між характером фактів і можливістю їх доказати, що суттєво 
впливає на саму можливість судового захисту. У сфері оцінки відповідності 
виконання доказового тягаря вимозі справедливості важливим є чіткий 
виклад у судових актах сутності доказів, висновків і мотивів суду, 
заснованих на правилах логіки міркувань; 

3) аргументовано розмежування доказових презумпцій та фікцій на 
підставі переважного місця в динаміці реалізації доказового тягаря: 
презумпції діють як чинник розподілу тягаря доказування, а фікції – як 
фактор оцінки виконання доказового тягаря; 

4) обґрунтовано структуру тягаря доказування, що складається з таких 
елементів як розподіл, виконання та оцінка виконання тягаря доказування, 
які співвідносяться один з одним як взаємопроникні, послідовні етапи, що 
поступово змінюються від невизначеності до доведеності. 

дістали подальшого розвитку положення щодо: 
5) сутності доказування як діяльності, що ґрунтується на логіко-розу-

мових процесах пізнання й переконання і здійснюється в установленій 
процесуальній формі з метою вирішення цивільної справи. 

6) предмету доказування через виявлення його структури (родовий, видо-
вий, конкретний, локальний), об’єктивно-суб’єктивного характеру, посту-
пового формування. 

7) суб’єктів доказування внаслідок формування їх кола (переліку) за 
допомогою критерію наявності передбаченого цивільним процесуальним 
законодавством права приймати юридично значущі рішення, що впливають 
на предмет і межі доказування, а також на подання, вивчення й оцінку 
доказів. 

8) відсутності у презумпції функції звільнення від доказування, врахо-
вуючи, що тягар доказування – комплексне явище, яке характеризує 
розподіл цілого на частини, і тому підлягає системній оцінці з позицій обох 
сторін; 

9) тягаря доказування, який опосередковує не тільки суб’єктивне право, 
але і процесуальний інтерес доказування певних обставин, з якими особи, 
які беруть участь у справі, пов’язують очікування позитивного для себе 
вирішення цивільного спору судом. 

удосконалено: 
10) поняття «обґрунтованість судових актів» шляхом розширення і 

конкретизації його змісту за рахунок відповідності висновків, що містяться в 
акті, логіці мислення. 

11) поняття «доведення» як оцінки судом доказової діяльності сторін як 
такої, що досягла або не досягла мети визнання обставин існуючими 
(неіснуючими). 
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12) поняття «спеціальні правила тягаря доказування» як сукупності 

правових норм, які регулюють особливі критерії поділу обставин, що 
підлягають доказуванню, між двома сторонами, порядок визначення обсягу 
фактів, які підлягають доказуванню, глибину виконання і специфіку оцінки. 

Практичне значення отриманих результатів визначається актуаль-
ністю обраної теми, новизною положень і висновків. Викладені теоретичні 
положення, висновки, пропозиції і рекомендації можуть бути використані:  

у науково-дослідницькій сфері – для подальших досліджень актуальних 
проблем науки цивільного процесуального права, а також для продовження 
наукової розробки теорії доказування в цивільному судочинстві;  

у законопроектній роботі – при укладанні нового процесуального кодек-
су, внесенні змін і доповнень до чинного Цивільного процесуального 
кодексу;  

у правозастосувальній практиці – для використання судом при тракту-
ванні цивільних процесуальних норм або при обґрунтуванні судових рішень;  

у навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 
«Цивільний процес», при підготовці навчальної літератури і навчально-
методичних матеріалів до семінарів і практичних занять зі вказаної 
дисципліни. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки і 
рекомендації дисертації обговорювалися на наукових конференціях, круглих 
столах, семінарах, зокрема, на Міжнародній науково-практичній інтернет-
конференції «Тенденції та інновації юридичної науки» (м. Тернопіль, 
11 червня 2014 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 
«Треті економіко-правові дискусії» (м. Львів, 26 червня 2014 р.). 

Публікації. Основні результати і висновки дисертаційного дослідження 
опубліковані автором у 7 наукових публікаціях, з яких 4 статті у фахових 
виданнях України, 1 − у зарубіжному науковому виданні, а також у тезах 
2 доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою і задачами дослідження. 
Робота складається зі вступу, трьох розділів, які містять десять підрозділів, 
висновків та списку використаних джерел (225 найменувань). Загальний 
обсяг дисертації становить 188 сторінок, з них список використаних джерел 
на 24 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, указується на 

зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами, визначаються 
мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, висвітлюються методологічні 
засади роботи, формулюється наукова новизна, її практичне значення, 
наводяться дані про апробацію і публікації отриманих результатів 
дисертації, її структуру та обсяг. 
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Розділ 1 «Теоретичні проблеми визначення доказування в цивіль-
ному судочинстві» складається із двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Сутність доказової діяльності в цивільному судо-
чинстві» автор аналізує в порівняльному аспекті правову природу доказо-
вого права як нового явища доктрини і законотворчості досліджуваних 
країн. У своїй роботі дисертант виходить із концептуальної позиції, згідно з 
якою вивчення доказового права як інституту цивільного процесуального 
права сприяє всебічній характеристиці процедур доказування у структурі 
моделі здійснення правосуддя в цивільних справах. 

Вихідною тезою вивчення доказової діяльності є визначення її 
співвідношення з поняттями і категоріями, що мають неправовий характер, 
але, разом з тим, формують категоріальний апарат теорії доказування. 
Дослідник підтримує науковий напрям, який обґрунтовує єдність процесів 
логіко-пізнавальної діяльності. У зв’язку з цим звертається увага на 
фрагментарність законодавчого регулювання непроцесуальних основ 
доказування в цивільному судочинстві України, Республіки Польща і 
Російської Федерації. Оцінка ефективності доказової діяльності відбувається 
тільки шляхом аналізу судового рішення. Автор аргументує, що вимоги до 
судового рішення повинні формулюватися з урахуванням доказування.  

Узагальнюючи результати досліджень проблематики доказування в 
цивільному судочинстві, які вже стали науковим надбанням, дисертант 
зазначає, що пізнання і доказування співвідносяться лише в певній частині, а 
особливості доказової діяльності слід шукати в конструкції тягаря 
доказування, яка за загальним правилом розподіляє обов’язки з доведення і 
визначає несприятливі процесуальні наслідки їх невиконання. Джерелом 
розподілу тягаря доказування є переконання як спрямовуюча сила 
доказування. Одним із елементів, які визначили напрям наукового пошуку і 
стали певним його науковим результатом, є запропонована автором модель 
судового доказування, сутність якої полягає в поєднанні пізнавального і 
переконувального аспекту цивільної процесуальної діяльності.  

У підрозділі 1.2 «Поняття доказування в цивільному судочинстві» 
дослідник аналізує поняття «доказування» в цивільному судочинстві як 
концептуальну правову категорію в контексті не тільки сформованої 
структури цивільного процесуального законодавства, але й цивілістичної 
доктрини, виявляючи, з урахуванням порівняльного аналізу, різноманітність 
наукових шкіл та напрямів його розуміння.  

В основі авторського зрізу вивчення явища – система поглядів, що 
обґрунтовують єдність процесу доказування. Автор переконує, що мета 
доказування є системоутворювальним фактором формування суб’єктного 
складу, способів, засобів, предмету і меж доказування, а також сприяє 
розмежуванню доказування і суміжних правових категорій. У роботі зазна-
чається, що мета доказування має місце тільки в системі цивільних 
процесуальних правовідносин, дається оцінка завдань і цілей цивільного 
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судочинства, які передбачені цивільними процесуальними кодексами країн, 
що розглядаються.  

Дисертант аналізує вплив Європейської Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод на цивільне судочинство в аспекті 
необхідності реалізації права на справедливий судовий розгляд та судової 
практики щодо процедур доказування. Розвиваючи обраний напрям дисер-
таційного дослідження, автор уточнює визначення доказування вказівкою на 
здійснення доказування відповідно до правил розподілу тягаря доказування, 
що дозволяє відобразити в авторській дефініції істотні ознаки доказування, 
інформацію про суб’єктів доказової діяльності, наявність прав і обов’язків 
між ними, взаємозв’язок між діяльністю, яка розглядається, і встановленням 
фактичних обставин у цивільних справах. 

Розділ 2 «Структура тягаря доказування в цивільному судочинстві» 
складається з п’яти підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття тягаря доказування в цивільному судо-
чинстві» автор розглядає тягар доказування з урахуванням характеристики 
предмету правового регулювання і його функціонально-цільового 
призначення. Дисертант критично оцінює сформовані наукові підходи до 
розуміння тягаря доказування як явища, що має виключно матеріально-
правову або змішану природу.  

Аналізується послідовність змін правовідносин, які складають зміст 
тягаря доказування. Обґрунтовується, що для виділення елементів доказу-
вання необхідна спільність безпосередньо найближчої мети певного 
комплексу процесуальних дій суб’єктів доказування. Дослідник виступає 
проти віднесення до складу елементів доказування процесуальних дій, 
спрямованих на розкриття доказів і досудове доказування, вважаючи, що 
елементами доказування є визначення предмету доказування, збирання і 
дослідження доказів, а також оцінка доказів. 

Елементам доказування відповідають послідовні дії щодо реалізації 
тягаря доказування. Визначення предмету доказування включає в себе 
виявлення кола обставин, що підлягають доказуванню, і з’ясування, яка зі 
сторін їх доказує, тобто характеризується розподілом тягаря доказування. 
Збирання і дослідження доказів містять у собі дії сторін і суду з виконання 
тягаря доказування. Оцінка доказів передбачає й оцінку виконання тягаря 
доказування особами, які беруть участь у справі. 

На підставі проведеного аналізу в дисертації формулюється авторське 
розуміння сутності тягаря доказування як об’єктивної сукупності відносин у 
сфері доказування, що врегульована нормами цивільного процесуального 
права та охоплює розподіл, виконання, оцінку виконання тягаря 
доказування, загальні та спеціальні правила тягаря доказування, а також 
послідовність дій суду за умови невиконання особами, які беруть участь у 
справі, тягаря доказування.  
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У підрозділі 2.2 «Об’єкт тягаря доказування в цивільному судочинстві» 

обґрунтовується, що об’єктом доказування є обставини, які підлягають 
установленню і характеризуються єдністю предмету і меж доказування. У 
роботі виділяється загальний, видовий і безпосередній предмет доказування. 
Загальний предмет доказування становить підґрунтя теоретичних дослід-
жень доказової діяльності. Видовий предмет доказування дозволяє 
встановити специфіку окремих категорій цивільних справ і служить меті 
практичної орієнтації суду та осіб, які беруть участь у справі. Безпосередній 
предмет доказування встановлюється в кожній окремо взятій цивільній 
справі і є підставою для вирішення спору судом.  

Автор у порівняльному плані аналізує конструкцію цивільного судочин-
ства в контексті виявлення ступеня впливу суду на визначення предмету 
доказування. Цивільний процес України та Республіки Польща ґрунтується 
на тому, що для визначення предмету доказування значення мають 
виключно думки осіб, які беруть участь у справі. Російське цивільне 
процесуальне законодавство наділяє суд усім обсягом повноважень із 
визначення кола обставин, які підлягають доказуванню. Аргументується 
необхідність використання поняття «межі доказування» для позначення 
якісної характеристики пізнання обставин цивільної справи. Межі доказу-
вання мають істотне значення для тягаря доказування, оскільки визначають 
ступінь його реалізації та виконання, а також вказують, якою мірою повинен 
той або інший суб’єкт довести обставини, як підставу своїх вимог чи 
заперечень. 

Наслідком авторського бачення поставлених питань і конкретним науко-
вим результатом їх вивчення є пропозиції дисертанта щодо доповнення 
цивільного процесуального законодавства нормою такого змісту: «У 
випадку, коли сторони не посилаються у своїх вимогах і запереченнях на 
істотні для справи обставини, без дослідження яких спір вирішити 
неможливо, суд повідомляє сторони про це, пропонуючи скоригувати 
позицію. Якщо сторони посилаються на обставини, які точно не стосуються 
спору, суд відмовляє в їхньому розгляді». 

У підрозділі 2.3. «Суб’єкти тягаря доказування в цивільному судо-
чинстві» зазначається, що права і обов’язки суду та осіб, які беруть участь у 
справі, безпосередня залежність обсягу, змісту, порядку і доказування 
результатів від їх дій є критеріями їх віднесення до суб’єктів доказування  

Розглядаючи доказування як внутрішньо єдине і цілісне правове явище, 
необхідно враховувати функціональний розподіл суб’єктів доказування. 
Відмінність правового статусу, цілей участі у процесі, ступеня інформо-
ваності про конфліктні правовідносини обумовлюють принципово різні ролі 
в доказуванні. Разом із тим, кваліфікація суду як сприймаючого суб’єкта є 
недостатньою. Суд пізнає обставини справи тільки з метою вирішення 
спору, який виник. Основна увага має бути зосереджена на функціональній 
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ролі суду – вирішенні справи на підставі встановлених фактів. У цьому 
зв’язку суд правомірно вважати суб’єктом встановлення фактів.  

Автор вказує на нетотожність суб’єктів доказування суб’єктам тягаря 
доказування в цивільному судочинстві і аналізує цивільне процесуальне 
законодавство розглянутих країн. Зокрема, в нормі, присвяченій дії прин-
ципу змагальності, ЦПК України вказує, що кожна сторона повинна довести 
ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 
заперечень. Однак, дублюючи цю норму у ст. 60 ЦПК, законодавець уже 
говорить про обов’язок доказування. 

Стаття 56 ЦПК РФ «Обов’язок доказування» містить дві частини, перша 
з яких присвячена обов’язку доказування сторін, друга – суду, тобто 
законодавець РФ відносить дію обов’язку щодо доказування не тільки до 
сторін, а й до суду. При цьому суду надана організаційна роль в обов’язку 
доказування: він визначає, які обставини мають значення для справи, яка 
сторона повинна їх доказувати, і виносить обставини на обговорення. 
Водночас ЦПК України норму про обов’язок доказування адресує тільки 
сторонам (ст. 60 ЦПК України). Цивільне процесуальне законодавство 
Республіки Польща займає проміжне положення і в ст. 232 говорить про те, 
що сторони зобов’язані надати докази суду.  

Дослідник порушує проблему відсутності заходів захисту і мір відпові-
дальності, спрямованих на належне здійснення особами, які беруть участь у 
справі, своїх процесуальних обов’язків. Аргументується, что конструкція 
«права – обов’язки» неприйнятна для відображення внутрішнього зв’язку 
динамічних правовідносин доказування.  

Тягар доказування передбачає реалізацію прав у зв’язку із метою досяг-
нення правового результату – визнання обставин доведеними (недоведе-
ними). Взаємозв’язок між реалізацією права і очікуваним результатом 
становить основу суб’єктивного ставлення, яке опосередковується катего-
рією «тягар доказування». У роботі підтримується позиція, згідно з якою 
характеристику тягаря доказування в суб’єктивному розумінні відображає 
категорія інтересу. Проте характеристика тягаря доказування виключно як 
суб’єктивного права не вичерпує його змісту. Автор доводить, що тягар 
доказування для суду не характерний. Участь суду в розподілі, виконанні та 
оцінці тягаря доказування обумовлена його обов’язками як владного органу. 

У підрозділі 2.4 «Зміст тягаря доказування в цивільному судочинстві» 
автор, аналізуючи цивільні процесуальні правовідносини, що складаються 
при здійсненні доказової діяльності, виділяє у структурі доказування 
суб’єктів, об’єкт та зміст доказування. 

У роботі обґрунтовується теза, відповідно до якої зміст доказування 
становить зв’язок між його суб’єктами – особами, які беруть участь у справі, 
і судом. Зв’язок суб’єктів доказування виявляється у правах, обов’язках та 
інтересах осіб, які беруть участь у справі, і повноваженнях суду, а також 
діях щодо їх реалізації. Тягар доказування є системою прав та інтересів, яка 
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реалізується у здійсненні певних дій у процесі доказування (утриманні від їх 
вчинення) з метою підтвердження наявних вимог або заперечень. 

У підрозділі 2.5 «Реалізація тягаря доказування в цивільному судочин-
стві» автор, аналізуючи цивільне процесуальне законодавство України, 
Республіки Польща та РФ, зазначає, що розподілу тягаря доказування в 
розумінні дії будь-якого із суб’єктів процесу не існує. Лише цивільний 
процес РФ передбачає повноваження суду, які можуть бути віднесені до 
сфери розподілу тягаря доказування. Проте зазначені повноваження не 
стосуються всіх юридично значимих обставин, а полягають лише в конкре-
тизації тягаря доказування і фактично мають рекомендаційний характер. 

Розподіл тягаря доказування має два рівні – об’єктивний і суб’єктивний. 
Об’єктивний розподіл тягаря доказування властивий спору і визначається на 
підставі правових норм, які підлягають застосуванню. Суб’єктивний рівень 
являє собою проекцію об’єктивного розподілу тягаря доказування у пло-
щину позиції осіб, які беруть участь у справі. Розподіл тягаря доказування – 
це встановлений на підставі цивільного процесуального законодавства поділ 
обставин, які підлягають доказуванню відповідно до інтересів сторін. 
Виконанням тягаря доказування є дії сторін щодо подання і вивчення 
доказів із метою переконання суду в обґрунтованості своїх вимог (запере-
чень). Обсяг виконання тягаря доказування визначається межами доказу-
вання і залежить від активності осіб, які беруть участь у справі.  

Підсумковим елементом тягаря доказування є оцінка його виконання. 
Сучасна система оцінки виконання тягаря доказування і застосування його 
результатів має низку недоліків. Відповідно до ЦПК РФ, Республіки 
Польща, України норми, у яких містяться правила розподілу тягаря 
доказування, не встановлюють наслідків його невиконання. Пропонується 
доповнити цивільні процесуальні норми, які стосуються підстав для 
скасування судових рішень таким положенням: недоведеною є обставина, 
якщо: вона не підтверджується зазначеними в рішенні законними доказами; 
вона підтверджується недостовірними, суперечливими доказами або 
доказами, які не стосуються справи; досліджена сукупність доказів не є 
недостатньою для визнання обставини такою, що існує; судом не вказано 
мотивів, за якими встановлена більша ймовірність існування обставини, ніж 
її неіснування, або ці мотиви непереконливі. 

Розділ 3 «Правила розподілу тягаря доказування в цивільному 
судочинстві» складається із трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Загальне правило розподілу тягаря доказування в 
цивільному судочинстві» дослідник аналізує правило, згідно з яким кожна 
сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на 
підставу своїх вимог або заперечень як правову традицію нормативної 
регламентації розподілу тягаря доказування в цивільному судочинстві 
України, Республіки Польщі та РФ. Тривалий час вітчизняна і зарубіжна 
наука цивільного процесу розглядала загальне правило розподілу тягаря 
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доказування досить умовно, заперечуючи його призначення в контексті 
визначення наслідків недоведеності обставин у справі. У зв’язку з цим 
усунення недоліків доказової діяльності сторін вбачалося в наділенні суду 
активними повноваженнями у сфері концентрації доказового матеріалу, що 
було характерно для цивільного судочинства досліджуваних країн.  

Вихідним елементом авторського підходу є вивчення сфери застосування 
правила про розподіл доказів. Як базисна формулюється теза про те, що 
правило про розподіл тягаря доказування впливає на формування позиції 
сторін у справі, подання та дослідження доказів, а також винесення судового 
рішення. У роботі аналізується особливість застосування правила розподілу 
обов’язків доказування залежно від позиції сторін. Тягар позивача і 
відповідача істотно відрізняється, що важливо для характеристики 
конструкції цивільного процесу, можливих меж змагальності і втручання 
суду у приватні відносини. Аргументується, що активна позиція відповідача 
не є невід’ємною умовою відмови в задоволенні позову.  

Виходячи із закріпленої в цивільному процесуальному законодавстві 
формули, тягар доказування взагалі розділити неможливо, він покладається 
на обидві сторони і стосується одних і тих же обставин. Проте тягар 
доказування передбачає, що всі обставини стосуються сфери інтересів однієї 
або іншої сторони. Покласти тягар доказування однієї обставини на обидві 
сторони одночасно неможливо. Дисертант критично оцінює можливість 
розгляду тягаря доказування як юридичного обов’язку. 

Порівняльний аналіз норм цивільного процесуального законодавства 
України, Республіки Польща та РФ свідчить про різний підхід до 
встановлення співвідношення загальних і спеціальних правил розподілу 
тягаря доказування, а також визначення значущості обставин, які підлягають 
доказуванню. Так, за ЦПК РФ, загальне правило застосовується, «якщо інше 
не передбачено федеральним законом» (ст. 56), за ЦПК України, «крім 
обставин, зазначених у ст. 61» (підстави звільнення від доказування), а ЦПК 
Республіки Польща взагалі не містить подібного застереження (ст. 232). 
Таким чином, у вітчизняному законодавстві відсутні загальні підстави 
застосування доказових презумпцій, оскільки загальне правило стосується 
всіх обставин, крім тих, які не підлягають доказуванню. Застереження, що 
міститься у ст. 60 стосується визначення предмету доказування, але не 
вказує на можливість іншого способу розподілу тягаря доказування. Цивіль-
не процесуальне законодавство Республіки Польща передбачає застосування 
фактичних презумпцій. Російський законодавець допускає наявність спеці-
альних правил, які застосовуються як до визначення предмету доказування, 
так і до правил розподілу тягаря доказування.  

Автор критично оцінює положення вітчизняного цивільного процесу-
ального законодавства про те, що доказуванню підлягають лише спірні 
факти. Таке правило не сприяє правильному визначенню предмету доказу-
вання. Одночасно використання спеціального правила про виключення з 
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обсягу доказування визнаних фактів достатньо для оптимізації процедури в 
цій частині. З огляду на це, із ч. 3 ст. 60 ЦПК України пропонується 
вилучити посилання на спірність фактів, які підлягають доказуванню. 
Заслуговує на критику також положення українського цивільного процесу-
ального законодавства про те, що доказування не може ґрунтуватися на 
припущеннях. Виходячи із зазначеної норми, кожен позов має бути 
абсолютно доведений. Однак таке твердження не відповідає сутності 
змагального процесу. Усунути зі сфери доказування припущення, деяку 
частку ймовірного знання неможливо. Зокрема, один зі способів розподілу 
тягаря доказування – презумпції – за визначенням є припущенням.  

Певним результатом авторського дослідження є пропозиції щодо 
вдосконалення цивільного процесуального законодавства. Пропонується ст. 
60 ЦПК України викласти в такій редакції: кожна сторона повинна довести 
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, 
крім випадків, установлених законом. Суд визнає позов необґрунтованим, 
якщо позивач не доведе зворотного. Відповідач може заперечувати проти 
позову, у тому числі і шляхом заяви про існування обставин, які позивачем 
не зазначені і які перешкоджають задоволенню позову. Такі обставини суд 
визнає наявними, якщо відповідачем вони будуть доведені. 

У підрозділі 3.2 «Спеціальні правила розподілу тягаря доказування в 
цивільному судочинстві» автор обґрунтовує, що спеціальні правила розпо-
ділу тягаря доказування зазвичай містяться в нормах матеріального права, 
що, однак, не змінює їх процесуального характеру. У дисертації зазнача-
ється, що серед способів зміни правил розподілу тягаря доказування 
найбільш поширені доказові презумпції, які правомірно розглядаються 
цивілістичною доктриною як винятки із загальних правил доказування. 
Автор критично оцінює пропоновані процесуальною теорією основні риси 
презумпції, вважаючи, що повторюваність і типовість ситуації не змушує 
законодавця до закріплення будь-яких презумпцій. Презумпція має на меті 
компенсувати труднощі в доказуванні, викликані об’єктивними умовами 
спірної ситуації. У роботі в порядку постановки наукової проблеми аналі-
зується питання обов’язковості правової регламентації презумпцій та 
можливості їх класифікації.  

Дослідник розглядає механізм впливу презумпцій на процес доказування 
та аргументує позицію, відповідно до якої презумпції є спеціальними 
правилами розподілу тягаря доказування. У порівняльному аспекті аналізу-
ється цивільне процесуальне законодавство Республіки Польщі, України і 
РФ, які не відносять факти, які презюмуються до підстав звільнення від 
доказування. Аргументується, що підстави звільнення від доказування 
стосуються обставин, а не сторін, презумпції ж можуть розглядатися як 
підстава для звільнення від доказування тільки однієї сторони.  
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Автор визначає фікції як спеціальні правила розподілу тягаря доказу-

вання, які діють переважно не на етапі його розподілу, а в частині оцінки 
виконання тягаря доказування. 

У підрозділі 3.3 «Підстави звільнення від доказування в цивільному судо-
чинстві» аналізується спільність і відмінності, переваги й недоліки норма-
тивного регулювання підстав звільнення від доказування в цивільному 
судочинстві України, Республіки Польщі та РФ. Основні відмінності автор 
вбачає у правовому регулюванні такої підстави, як визнання сторонами 
обставин. Національна модель цивільного процесу передбачає визнання 
сторонами обставин як підставу звільнення від доказування, поряд із 
загальновідомими фактами і судовими актами. У російському цивільному 
процесі визнання розглядається як окремий варіант пояснень сторін. 

Дисертант критично оцінює запропоновану модель та обґрунтовує 
важливість реалізації принципу вільної оцінки доказів і надання права суду 
відмовити у прийнятті визнання стороною обставин. Це дозволить ще раз 
перевірити висновок на його відповідність дійсності іншими доказами і не 
обмежить прав осіб, які беруть участь у справі. Розвиваючи теоретичні 
положення і висновки дослідження, а також з метою його логічної завер-
шеності, автором розроблено пропозиції щодо вдосконалення цивільного 
процесуального законодавства в частині закріплення за судом права 
відмовити у визнанні обставин особою, яка бере участь у справі, за 
наявності для того підстав. 

У роботі аналізується загальновідомість як підстава звільнення від 
доказування в цивільному судочинстві. Автор підтримує пропозицію щодо 
закріплення у процесуальному законодавстві обов’язків суду із вказівкою на 
визнання (невизнання) фактів загальновідомими при здійсненні провад-
ження у справі до судового розгляду. Дослідник вивчає в порівняльному 
аспекті положення закону про преюдиціальні факти, зазначає суб’єктивні 
межі преюдиціальності щодо обставин, які визначають правовий статус 
суб’єкта, дається критичний аналіз пропонованої новелізації цивільного 
процесуального законодавства. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації вирішено наукову проблему, що виявилось у розробленні 

теоретичних основ тягаря доказування в цивільному судочинстві. Проведене 
дослідження дало можливість сформулювати пропозиції та рекомендації, 
спрямовані на удосконалення цивільного процесуального законодавства 
України. Найбільш вагомими науковими результатами роботи, крім поло-
жень наукової новизни, є такі висновки.  

1. Тягар доказування – невід’ємний елемент відносин щодо доказування 
в цивільному судочинстві, чинник, що визначає динаміку розгляду цивіль-
ного спору судом. Відповідно тягар доказування характеризується 
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властивостями інституту доказування в цивільному судочинстві, 
відображаючи їх згідно зі своїм функціональним призначенням. 

2. Основою доказування є логічно-розумова діяльність, що має адекватно 
враховуватися в законодавчому регулюванні та судовій практиці розгляду і 
вирішення цивільних справ. Дотримання логіки доказування, і, як наслідок, 
логіки прийнятих судом актів є найважливішою вимогою до судового 
правозастосування. Порушення логіки доказування (відсутність у судових 
рішеннях логічної основи, порушення порядку мислення і обґрунтування 
положень, недостатня аргументованість висновків, невмотивованість 
висновків) повинні розглядатися як необґрунтованість судових актів. 

3. Співвідношення доказування і пізнання свідчить про їх взаємопро-
никнення. Для доказування в цивільному судочинстві характерна наявність 
низки особливостей, що відрізняють його від процесу пізнання і надають 
доказовій діяльності певної специфіки. Однією з таких особливостей є дія 
тягаря доказування як правила, що розподіляє обов’язки доказування і 
визначає невигідні наслідки його невиконання. 

4. Природні процеси пізнання і переконання обмежуються законодавцем 
під дією наступних факторів: соціальних (необхідність захисту окремих 
категорій учасників судочинства і видів суспільних відносин; реальність 
пізнання того чи іншого факту; особливості національного характеру і 
суспільного життя; цілі побудови тієї чи іншої системи правосуддя тощо); 
спрямованості на вирішення правового спору приватного характеру; 
усунення правової невизначеності в разі недостатності результатів пізнання і 
переконання. Доказова діяльність частково відходить від логічних стан-
дартів і відбувається за доповненими, зміненими і обмеженими правилами 
цивільної процесуальної форми. 

5. Чинником конкретизації визначення доказування є завдання цивіль-
ного судочинства, які визначають специфіку норм і інститутів цивільного 
процесуального права, у тому числі й у сфері доказування. Такими завдан-
нями для цивільного процесу є розгляд і вирішення цивільних справ 
відповідно до вимог своєчасності та справедливості. 

6. Тягар доказування є однією зі складових справедливості та своє-
часності розгляду і вирішення цивільних справ. Розподіл тягаря доказування 
є одним із істотних факторів, які визначають справедливість розгляду 
справи. При виконанні тягаря доказування справедливість знаходить своє 
відображення у врахуванні судом зв’язку між характером фактів і 
можливістю їх доказати, що суттєво впливає на саму можливість судового 
захисту. У сфері оцінки відповідності виконання доказового тягаря вимозі 
справедливості важливим є чіткий виклад у судових актах сутності доказів, 
висновків і мотивів суду, заснованих на правилах логіки міркувань. 

7. Тягар доказування визначає активність суб’єктів процесу, є критерієм 
інтенсивності їх діяльності, виконує роль правила вирішення спору, усуває 
невизначеність у процесуальних відносинах. Названі властивості вказують 
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на те, що характеристика доказування тільки шляхом вказівки на його 
сутність – логічні процеси пізнання і переконання та процесуальну форму 
здійснення є недостатньою, так як втрачає причину, першооснову, основний 
фактор розвитку процесу розгляду цивільної справи. Тому визначення 
доказування повинно бути доповнено ознакою здійснення відповідно до 
тягаря доказування. 

8. Елементи тягаря доказування корелюють з етапами доказування, які 
виділяються на основі спільності безпосередньої найближчої мети певного 
комплексу дій суб’єктів доказування, цілісності змісту, достатнього ступеня 
відокремленості. 

9. Тягар доказування характеризується певною структурою: суб’єктом, 
об’єктом, змістом. Об’єктом тягаря доказування є обставини, які підлягають 
встановленню, характеризуються єдністю предмету і меж доказування. 
Об’єкт доказування є складною категорією, для якої характерна наявність 
характеристик предмету і меж, що співвідносяться як кількість і якість 
доказування шуканих фактів. 

10. Предмет доказування визначає сукупність фактів, щодо яких 
реалізується тягар доказування. Поняття предмету доказування може бути 
розподілене на рівні на підставі ступеня абстрагування: родовий предмет 
доказування – загальна теоретична категорія, властива цивільному 
процесуальному праву; видовий предмет доказування, що характеризує 
певну категорію справ; безпосередній предмет доказування в окремо 
взятому спорі; локальний предмет доказування, властивий окремим 
процесуальним діям. 

11. Суб’єктами доказування є учасники процесу, які мають передбачене 
цивільним процесуальним законодавством право приймати юридично 
значущі рішення, що впливають на предмет і межі доказування, а також на 
подання, дослідження й оцінку доказів.  

12. Категорії «суб’єкти доказування» та «суб’єкти тягаря доказування» не 
збігаються за обсягом, оскільки суд є суб’єктом доказової діяльності та 
тягаря доказування не несе. 

13. Ставлення суб’єкта тягаря доказування до доказування не може 
вважатися юридичним обов’язком через відсутність можливості примусової 
реалізації відповідальності за невиконання. Тягар доказування опосеред-
ковує не тільки суб’єктивне право, але і процесуальний інтерес доказування 
певних обставин, з якими особи, які беруть участь у справі, пов’язують 
очікування позитивного для себе вирішення цивільного спору судом. 

14. Загальне правило розподілу тягаря доказування вказує на те, що тягар 
доказування позивача виникає у зв’язку з поданням позову, а тягар 
доказування відповідача тільки за достатнього ступеня доведеності підстав 
вимог позивача, суб’єктивно усвідомлюваною відповідачем як такої, що 
загрожує його інтересам.  
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15. Поряд із загальним правилом розподілу доказового тягаря діють і 

спеціальні правила, основне місце серед яких займають доказові презумпції. 
Презумпції не можуть розглядатися як підстава для звільнення від доказу-
вання, оскільки вони стосуються лише однієї сторони. Підстави звільнення 
від доказування стосуються самих обставин. Презумпції мають змішану, 
матеріально-процесуальну природу, проте механізм впливу презумпцій на 
матеріальні відносини опосередкований судовим процесом їх застосування. 

16. Серед спеціальних правил розподілу тягаря доказування суттєве 
значення належить фікціям. Фікції, не впливаючи на розподіл доказового 
тягаря, мають істотний вплив на оцінку його виконання, визначаючи 
спеціальні наслідки. Фікції відрізняються від презумпцій етапом реалізації 
доказового тягаря, на якому має місце регулюючий вплив. Якщо презумпції 
мають значення для розподілу доказового тягаря, то фікції діють на стадії 
оцінки його виконання. 

17. Категорію «спеціальні правила тягаря доказування» слід розуміти 
широко і як таку, що включає в себе не тільки критерії поділу обставин, які 
підлягають доказуванню, між двома сторонами, але і особливий порядок 
визначення обсягу фактів, які підлягають доказуванню, глибину виконання і 
специфіку оцінки. 
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Аргументируется, что познание и доказывание соотносятся только в 

определенной части и особенности доказательственной деятельности 
следует искать в конструкции бремени доказывания, которая по общему 
правилу распределяет обязанности по доказыванию и определяет неблаго-
приятные процессуальные последствия ее невыполнения. Источником 
распределения бремени доказывания выступает убеждение как направ-
ляющая сила доказывания. Автором предложена модель судебного 
доказывания, сущность которой состоит в соединении познавательного и 
убеждаемого аспекта гражданской процессуальной деятельности.  

В работе обосновывается единство процесса доказывания. Автор дока-
зывает, что цель доказывания является системообразующим фактором 
формирования субъектного состава, способов, средств, предмета и пределов 
доказывания. Бремя доказывания рассматривается с учетом характеристики 
предмета правового регулирования и его функционально-целевого назна-
чения. Исследователь полагает, что для выделения элементов доказывания 
необходима общность непосредственно ближайшей цели определенного 
комплекса процессуальных действий субъектов доказывания. К числу 
элементов доказывания относятся: определение предмета доказывания, 
собирание и исследование доказательств и оценка доказательств.  

В работе выделяется общий, видовой и непосредственный предмет 
доказывания. Автор анализирует нормативную модель гражданского 
процессуального доказывания в контексте выявления степени влияния суда 
на определение предмета доказывания. Аргументируется, что права и 
обязанности суда и лиц, участвующих в деле, непосредственная зависимость 
объема, содержания, порядка и результатов доказывания от их действий 
являются критериями их отнесения к числу субъектов доказывания.  

Различие правового статуса, целей участия в процессе, степени инфор-
мированности о конфликтном правоотношении обуславливает отнесения 
суда к субъектам устанавливающим факты. В структуре доказывания 
выделяются субъекты, объект и содержание доказывания. 

Обосновывается, что распределение бремени доказывания имеет два 
уровни – объективный и субъективный. Исполнение бремени доказывания 
рассматривается как действие сторон по представлению и изучению 
доказательств в целях убеждения суда в обоснованности своих требований 
(возражений). Объем исполнения бремени доказывания определяется 
пределами доказывания и зависит от активности лиц, участвующих в деле.  

Обосновывается, что правило о распределении бремени доказывания 
влияет на формирование позиции сторон по делу, предъявление и иссле-
дование доказательств, а также вынесение судебного решения. В работе 
анализируется особенность применения правила о распределении обязан-
ности доказывания в зависимости от позиции сторон. Аргументируется, что 
активная позиция ответчика не является неотъемлемым условием отказа в 
удовлетворении иска.  
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Доказательственные презумпции рассматриваются как исключения из 

общих правил доказывания. Аргументируется, что презумпция имеет своей 
целью компенсировать трудности в доказывании, вызванные объективными 
условиями спорной ситуации. Анализируется проблема обязательности 
правовой регламентации презумпций и возможности их классификации.  

Исследован механизм влияния презумпций на процесс доказывания и 
обосновывается позиция, что презумпции являются специальными прави-
лами распределения бремени доказывания. Доказывается, что фикции как 
специальные правила распределения бремени доказывания действуют 
преимущественно не на этапе его распределения, а в части оценки испол-
нения бремени доказывания. Анализируются основания освобождения от 
доказывания. 

Внесены предложения по совершенствованию гражданского процессу-
ального законодательства Украины. 

Ключевые слова: доказательственное право, доказывание, познание, 
бремя доказывания, основания освобождения от доказывания, суд, лица, 
участвующие в деле. 
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The thesis is devoted to the research of the burden of proof in civil 
proceedings in Ukraine, Republic of Poland and Russian Federation. It is argued 
that the knowledge and proving are related only to certain parts, and evidentiary 
activities features should be found in the construction of the burden of proof. The 
purpose of proving is a factor of forming the subject matter, methods, tools, object 
and extent of evidence. The burden of proof is considered in the context of the 
characteristics of the subject of legal regulation and its functional and target 
purpose. The paper highlights the general, specific and immediate object of proof. 
It is proved that the allocation of the burden of proof has two levels − objective 
and subjective. The rule on the allocation of the burden of proof affects the 
formation positions of the parties in the case, the presentation and examination of 
evidence and adjudication. The mechanism of the presumption effect is studied in 
the process of proof. The grounds for relief from proof are analyzed. Proposals for 
improving the civil procedural legislation of Ukraine are made. 

Keywords: law of evidence, proof, knowledge, the burden of proof, the base of 
relief from the evidence, the court, the parties, involved in the case. 
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