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Належними є докази, які 
прямо чи непрямо 

підтверджують існування 
чи відсутність обставин, 

що підлягають 
доказуванню у 
кримінальному 

провадженні, та інших 
обставин, які мають 

значення для 
кримінального 

провадження, а також 
достовірність чи 
недостовірність, 
можливість чи 
неможливість 

використання інших 
доказів. 

(ч.1 ст.85) 

ДОКАЗИ (ч.1, 2 ст.84) 

фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі 
яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 
відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 
провадження та підлягають доказуванню.  

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 
висновки експертів. 

 

 

Доказ визнається 
допустимим, якщо 

він отриманий у 
порядку, 

встановленому цим 
Кодексом. 

Недопустимий 
доказ не може бути 
використаний при 

прийнятті 
процесуальних 

рішень, на нього не 
може посилатися суд 

при ухваленні 
судового рішення. 

(ч.1 та ч.2 ст.86) 
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Недопустимість 
доказів, отриманих 
внаслідок істотного 
порушення прав та 

свобод людини 

(ст.87) 

докази, отримані внаслідок істотного 
порушення прав та свобод людини, 

гарантованих Конституцією та 
законами України, міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 

а також будь-які інші докази, здобуті 
завдяки інформації, отриманій 

внаслідок істотного порушення прав та 
свобод людини. 

(ч.1 ст.87) 

Недопустимими є також 
докази, що були отримані 

(ч.3 ст.87): 

з показань свідка, 
який надалі був 

визнаний 
підозрюваним чи 
обвинуваченим у 

цьому 
кримінальному 
провадженні 

(п1. ч.3 ст.87) 

після початку 
кримінального 

провадження шляхом 
реалізації органами 

досудового 
розслідування чи 
прокуратури своїх 
повноважень, не 

передбачених цим 
Кодексом, для 
забезпечення 

досудового 
розслідування 
кримінальних 

правопорушень 

(п2. ч.3 ст.87) 

під час виконання 
ухвали про дозвіл на 

обшук житла чи 
іншого володіння 
особи у зв’язку з 
недопущенням 
адвоката до цієї 

слідчої (розшукової) 
дії. Факт 

недопущення до 
участі в обшуку 

адвокат зобов’язаний 
довести в суді під час 

судового 
провадження 

(п3. ч.3 ст.87) 

під час виконання 
ухвали про дозвіл на 

обшук житла чи 
іншого володіння 
особи, якщо така 
ухвала винесена 

слідчим суддею без 
проведення повної 
технічної фіксації 

засідання 

(п4. ч.3 ст.87) 
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Недопустимість доказів та 
відомостей, які стосуються 

особи підозрюваного, 
обвинуваченого 

(ст.88) 

Докази, які стосуються судимостей підозрюваного, 
обвинуваченого або вчинення ним інших правопорушень, що 
не є предметом цього кримінального провадження, а також 

відомості щодо характеру або окремих рис характеру 
підозрюваного, обвинуваченого є недопустимими на 

підтвердження винуватості підозрюваного, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення 

(ч.1 ст.88) 

Суд вирішує питання допустимості доказів під час 
їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення 

судового рішення 

(ч.1 ст.89) 



ПРОЦЕСУАЛЬНІ 
ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ 

Показання - це відомості, які 
надаються в усній або письмовій 

формі під час допиту 
підозрюваним, обвинуваченим, 
свідком, потерпілим, експертом 

щодо відомих їм обставин у 
кримінальному провадженні, що 

мають значення для цього 
кримінального провадження. 

(ч.1 ст.95) 

Показаннями з чужих слів є 
висловлювання, здійснене в 
усній, письмовій або іншій 

формі, щодо певного факту, яке 
ґрунтується на поясненні іншої 

особи. 

(ч.1 ст.97) 

Речовими доказами є 
матеріальні об’єкти, які були 

знаряддям вчинення 
кримінального правопорушення, 
зберегли на собі його сліди або 

містять інші відомості, які 
можуть бути використані як 

доказ факту чи обставин, що 
встановлюються під час 

кримінального провадження, в 
тому числі предмети, що були 

об’єктом кримінально 
протиправних дій, гроші, цінності 
та інші речі, набуті кримінально 

протиправним шляхом або 
отримані юридичною особою 

внаслідок вчинення 
кримінального правопорушення. 

(ч.1 ст.98) 

Документом є спеціально 
створений з метою збереження 
інформації матеріальний об’єкт, 

який містить зафіксовані за 
допомогою письмових знаків, 

звуку, зображення тощо 
відомості, які можуть бути 

використані як доказ факту чи 
обставин, що встановлюються 

під час кримінального 
провадження. 

(ч.1 ст.99) 

Висновок експерта - це 
докладний опис проведених 

експертом досліджень та 
зроблені за їх результатами 

висновки, обґрунтовані відповіді 
на запитання, поставлені 

особою, яка залучила експерта, 
або слідчим суддею чи судом, 

що доручив проведення 
експертизи. 

(ч.1 ст.101) 
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Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні 

(ст.91) 

подія 
кримінального 
правопорушен
ня (час, місце, 
спосіб та інші 

обставини 
вчинення 

кримінального 
правопорушен

ня) 

винуватість 
обвинуваченог

о у вчиненні 
кримінального 
правопорушен

ня, форма 
вини, мотив і 

мета вчинення 
кримінального 
правопорушен

ня 

вид і розмір 
шкоди, 

завданої 
кримінальним 
правопорушен
ням, а також 

розмір 
процесуальних 

витрат 

обставини, які 
впливають на 

ступінь тяжкості 
вчиненого 

кримінального 
правопорушення, 
характеризують 

особу 
обвинуваченого, 

обтяжують чи 
пом’якшують 

покарання, які 
виключають 
кримінальну 

відповідальність 
або є підставою 

закриття 
кримінального 
провадження 

обставини, що 
є підставою 

для звільнення 
від 

кримінальної 
відповідальнос

ті або 
покарання 

обставини, які підтверджують, що 
гроші, цінності та інше майно, які 

підлягають спеціальній конфіскації, 
одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення 
та/або є доходами від такого майна, 

або призначалися 
(використовувалися) для схиляння 
особи до вчинення кримінального 
правопорушення, фінансування 

та/або матеріального забезпечення 
кримінального правопорушення чи 
винагороди за його вчинення, або є 

предметом кримінального 
правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з їх незаконним обігом, 
або підшукані, виготовлені, 

пристосовані або використані як 
засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення 

обставини, що 
є підставою 

для 
застосування 
до юридичних 
осіб заходів 

кримінально-
правового 
характеру 
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Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень, вчинених 
неповнолітніми, крім обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, також з’ясовуються 

(ст.485) 

повні і всебічні відомості 
про особу неповнолітнього: 
його вік (число, місяць, рік 

народження), стан здоров’я 
та рівень розвитку, інші 
соціально-психологічні 

риси особи, які необхідно 
враховувати при 
індивідуалізації 

відповідальності чи обранні 
заходу виховного 

характеру. За наявності 
даних про розумову 

відсталість 
неповнолітнього, не 

пов’язану з психічною 
хворобою, повинно бути 

також з’ясовано, чи міг він 
повністю усвідомлювати 
значення своїх дій і в якій 

мірі міг керувати ними 

ставлення неповнолітнього 
до вчиненого ним діяння 

умови життя та виховання 
неповнолітнього 

наявність дорослих 
підбурювачів та інших 

співучасників 
кримінального 

правопорушення 
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Доказування 

(ст.91) 

полягає у збиранні, перевірці 
та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, що 
мають значення для 

кримінального провадження. 

Обов’язок 
доказування 

(ст.92) 

Обов’язок доказування обставин, 
передбачених статтею 91 цього 
Кодексу, за винятком випадків, 
передбачених частиною другою 

цієї статті, покладається на 
слідчого, прокурора та, в 

установлених цим Кодексом 
випадках, - на потерпілого 

Обов’язок доказування належності 
та допустимості доказів, даних 
щодо розміру процесуальних 

витрат та обставин, які 
характеризують обвинуваченого, 
покладається на сторону, що їх 

подає. 
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ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ 

(ст.93) 

Збирання доказів 
здійснюється сторонами 

кримінального 
провадження, потерпілим, 
представником юридичної 

особи, щодо якої 
здійснюється 

провадження, у порядку, 
передбаченому цим 

Кодексом. 

Сторона обвинувачення 
здійснює збирання доказів 

шляхом проведення 
слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих 
(розшукових) дій, 
витребування та 

отримання від органів 
державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та 

організацій, службових та 
фізичних осіб речей, 

документів, відомостей, 
висновків експертів, 

висновків ревізій та актів 
перевірок, проведення 

інших процесуальних дій, 
передбачених цим 

Кодексом. 

Сторона захисту, потерпілий, 
представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється 
провадження, здійснює 

збирання доказів шляхом 
витребування та отримання 
від органів державної влади, 

органів місцевого 
самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, 
службових та фізичних осіб 

речей, копій документів, 
відомостей, висновків 

експертів, висновків ревізій, 
актів перевірок; ініціювання 

проведення слідчих 
(розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій та 
інших процесуальних дій, а 
також шляхом здійснення 

інших дій, які здатні 
забезпечити подання суду 

належних і допустимих 
доказів. 

Ініціювання стороною захисту, 
потерпілим, представником 
юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, 

проведення слідчих 
(розшукових) дій здійснюється 

шляхом подання слідчому, 
прокурору відповідних 

клопотань, які розглядаються в 
порядку, передбаченому 

статтею 220 цього Кодексу. 
Постанова слідчого, прокурора 

про відмову в задоволенні 
клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих 

(розшукових) дій може бути 
оскаржена слідчому судді. 

Докази можуть бути 
одержані на території 
іноземної держави в 
результаті здійснення 

міжнародного 
співробітництва під час 

кримінального 
провадження. 
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ОЦІНКА ДОКАЗІВ (ст.94) 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім 
переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й 

неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального 
провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з 

точки зору належності, допустимості, достовірності, а 
сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального 
рішення. 

Жоден доказ не має наперед 
встановленої сили 



ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ДОКАЗІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ 

ДОСЛІДЖЕННЮ, ТА ПОРЯДКУ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ (СТ.349) 

Після виконання дій, 
передбачених статтею 

348 цього Кодексу, 
головуючий з’ясовує думку 

учасників судового 
провадження про те, які 

докази потрібно дослідити, та 
про порядок їх дослідження. 

Докази зі сторони 
обвинувачення 

досліджуються в першу чергу, 
а зі сторони захисту - у другу. 

Обсяг доказів, які будуть 
досліджуватися, та порядок їх 

дослідження визначаються 
ухвалою суду і в разі 

необхідності можуть бути 
змінені. 

Під час здійснення 
спеціального судового 

провадження досліджуються 
всі надані докази. 

Суд має право, якщо проти 
цього не заперечують 

учасники судового 
провадження, визнати 

недоцільним дослідження 
доказів щодо тих обставин, 

які ніким не оспорюються. При 
цьому суд з’ясовує, чи 
правильно розуміють 

зазначені особи зміст цих 
обставин, чи немає сумнівів у 

добровільності їх позиції, а 
також роз’яснює їм, що у 

такому випадку вони будуть 
позбавлені права оскаржити 
ці обставини в апеляційному 

порядку. 

Допит обвинуваченого 
здійснюється обов’язково, 

крім випадку, якщо він 
відмовився від давання 
показань, та випадків, 

передбачених частиною 
третьою статті 323 та статтею 

381 цього Кодексу. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2943
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2943
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КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ  



ДОКАЗИ 

(ч.1 ст.76 ЦПК України) 

(ч.1 ст.73 ГПК України) 

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 

ДОКАЗИ 

(ч.1 ст.72 КАС України) 

будь-які дані, на підставі яких суд 
встановлює наявність або 

відсутність обставин (фактів), що 
обґрунтовують вимоги і 

заперечення учасників справи, та 
інші обставини, що мають 
значення для правильного 

вирішення справи. 



Ці дані 
встановлюються 
такими засобами: 

письмовими, 
речовими і 

електронними 
доказами 

висновками 
експертів 

показаннями 
свідків 

ч.2 ст. 76 ЦПК  

ч.2 ст. 73 ГПК  

ч.2 ст. 72 КАС  



ПИСЬМОВІ ДОКАЗИ 

Письмовими 
доказами є 

документи (крім 
електронних 

документів), які 
містять дані про 
обставини, що 

мають значення для 
правильного 

вирішення спору 

Письмові докази 
подаються в 

оригіналі або в 
належним чином 
засвідченій копії, 

якщо інше не 
передбачено цим 

Кодексом. Якщо для 
вирішення спору 

має значення лише 
частина документа, 

подається 
засвідчений витяг з 

нього 

Учасники справи 
мають право 

подавати письмові 
докази в 

електронних копіях, 
посвідчених 
електронним 

цифровим підписом, 
прирівняним до 
власноручного 

підпису відповідно 
до закону. 

Електронна копія 
письмового доказу 

не вважається 
електронним 

доказом 

Копії документів 
вважаються 

засвідченими 
належним чином, 

якщо їх засвідчено в 
порядку, 

встановленому 
чинним 

законодавством. 

Учасник справи, 
який подає письмові 

докази в копіях 
(електронних 

копіях), повинен 
зазначити про 

наявність у нього 
або іншої особи 

оригіналу 
письмового доказу.  

Учасник справи 
підтверджує 

відповідність копії 
письмового доказу 

оригіналу, який 
знаходиться у нього, 

своїм підписом із 
зазначенням дати 
такого засвідчення 

ст.95 ЦПК  

ст.91 ГПК 

ст.94 КАС 



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

КОДЕКС УКРАЇНИ 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА (ст.90) 

Показання свідка - це повідомлення про відомі 
йому обставини, які мають значення для справи. 

Не є доказом показання свідка, який не може 
назвати джерела своєї обізнаності щодо певної 

обставини. 

Якщо показання свідка ґрунтуються на 
повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні бути 

також допитані. За відсутності можливості 
допитати особу, яка надала первинне 

повідомлення, показання з чужих слів не може 
бути допустимим доказом факту чи обставин, на 
доведення яких вони надані, якщо показання не 
підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами цього Кодексу. 



ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 

КОДЕКС УКРАЇНИ 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА (ст.87) 

Показання свідка - це 
повідомлення про відомі 

йому обставини, які мають 
значення для справи. Не є 
доказом показання свідка, 

який не може назвати 
джерела своєї обізнаності 

щодо певної обставини, або 
які ґрунтуються на 

повідомленнях інших осіб. 

На підставі показань свідків 
не можуть встановлюватися 

обставини (факти), які 
відповідно до законодавства 
або звичаїв ділового обороту 

відображаються 
(обліковуються) у відповідних 
документах. Законом можуть 

бути визначені інші 
обставини, які не можуть 

встановлюватися на підставі 
показань свідків. 

Сторони, треті особи та їх 
представники за їхньою 
згодою, в тому числі за 

власною ініціативою, якщо 
інше не встановлено цим 
Кодексом, можуть бути 

допитані як свідки про відомі 
їм обставини, що мають 

значення для справи. 

Показання свідка, що 
ґрунтуються на 

повідомленнях інших осіб, не 
беруться судом до уваги. 



КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО 

СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

ПОКАЗАННЯ СВІДКА (ст.91) 

Показаннями свідка є повідомлення 
про відомі йому обставини, які мають 

значення для справи. 

Не є доказом показання свідка, який 
не може назвати джерела своєї 

обізнаності щодо певної обставини. 

Якщо показання свідка ґрунтуються на 
повідомленнях інших осіб, то ці особи повинні 
бути також допитані. За відсутності можливості 

допитати особу, яка надала первинне 
повідомлення, показання з чужих слів не може 

бути допустимим доказом факту чи обставин, на 
доведення яких вони надані, якщо показання не 
підтверджується іншими доказами, визнаними 

допустимими згідно з правилами цього Кодексу. 



РЕЧОВІ ДОКАЗИ 

предмети матеріального світу, які своїм 
існуванням, своїми якостями, властивостями, 
місцезнаходженням, іншими ознаками дають 

змогу встановити обставини, що мають 
значення для справи 

ст. 97 ЦПК           
ст. 93 ГПК           
ст. 96 КАС 



Електронні 
докази 

Електронні докази - це інформація в 
електронній (цифровій) формі, що 

містить дані про обставини, що мають 
значення для справи, зокрема, 

електронні документи (в тому числі 
текстові документи, графічні 

зображення, плани, фотографії, відео- 
та звукозаписи тощо), веб-сайти 

(сторінки), текстові, мультимедійні та 
голосові повідомлення, метадані, бази 
даних та інші дані в електронній формі. 
Такі дані можуть зберігатися, зокрема, 

на портативних пристроях (картах 
пам’яті, мобільних телефонах тощо), 

серверах, системах резервного 
копіювання, інших місцях збереження 

даних в електронній формі (в тому числі 
в мережі Інтернет). 

Електронні докази подаються в оригіналі або в 
електронній копії, засвідченій електронним 

цифровим підписом, прирівняним до 
власноручного підпису відповідно до Закону 
України "Про електронний цифровий підпис". 

Законом може бути передбачено інший 
порядок засвідчення електронної копії 

електронного доказу. 

Учасники справи мають право 
подавати електронні докази в 
паперових копіях, посвідчених 

у порядку, передбаченому 
законом. Паперова копія 
електронного доказу не 
вважається письмовим 

доказом 

Учасник справи, який подає 
копію електронного доказу, 

повинен зазначити про 
наявність у нього або іншої 

особи оригіналу електронного 
доказу 

Якщо подано копію (паперову копію) електронного 
доказу, суд за клопотанням учасника справи або з 
власної ініціативи може витребувати у відповідної 

особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал 
електронного доказу не подано, а учасник справи 
або суд ставить під сумнів відповідність поданої 
копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не 

береться судом до уваги. 

ст.100 ЦПК         
ст.96 ГПК           
ст.99 КАС 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/852-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/852-15


ВИСНОВОК 
ЕКСПЕРТА 

Висновок експерта - 
це докладний опис 

проведених 
експертом 

досліджень, зроблені 
у результаті них 

висновки та 
обґрунтовані 

відповіді на питання, 
поставлені 
експертові, 

складений у порядку, 
визначеному 

законодавством 

Предметом висновку 
експерта може бути 

дослідження 
обставин, які входять 

до предмета 
доказування та 

встановлення яких 
потребує наявних у 

експерта спеціальних 
знань. Предметом 

висновку експерта не 
можуть бути питання 

права. 

Висновок експерта 
може бути 

підготовлений на 
замовлення учасника 

справи або на 
підставі ухвали суду 

про призначення 
експертизи 

Висновок експерта 
викладається у 

письмовій формі і 
приєднується до 

справи. 

Суд має право за 
заявою учасників 

справи або з власної 
ініціативи викликати 

експерта для 
надання усних 

пояснень щодо його 
висновку. 

Ст.102 ЦПК              
ст.98 ГПК                 

ст.101 КАС  



ДОКАЗИ    
МАЮТЬ БУТИ: 

Належними Допустимими Достовірними Достатніми 



НАЛЕЖНІСТЬ ДОКАЗІВ 

ст. 77 ЦПК, ст.73 КАС 
 Належними є докази, які містять інформацію 

щодо предмета доказування. 

 Предметом доказування є обставини, що 
підтверджують заявлені вимоги чи 
заперечення або мають інше значення для 
розгляду справи і підлягають встановленню 
при ухваленні судового рішення. 

 Сторони мають право обґрунтовувати 
належність конкретного доказу для 
підтвердження їхніх вимог або заперечень. 

 Суд не бере до розгляду докази, що не 
стосуються предмета доказування. 

 

ст. 76 ГПК 
 Належними є докази, на підставі яких 

можна встановити обставини, які 
входять в предмет доказування. Суд не 
бере до розгляду докази, які не 
стосуються предмета доказування. 

 Предметом доказування є обставини, 
які підтверджують заявлені вимоги чи 
заперечення або мають інше значення 
для розгляду справи і підлягають 
встановленню при ухваленні судового 
рішення. 

 



ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ 

Ст.78 ЦПК, ст.74 КАС 

 Суд не бере до уваги докази, що 

одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом. 

 Обставини справи, які за законом 

мають бути підтверджені певними 

засобами доказування, не можуть 

підтверджуватися іншими засобами 

доказування. 

 

Ст.77 ГПК 

 Обставини, які відповідно до 

законодавства повинні бути 

підтверджені певними засобами 

доказування, не можуть 

підтверджуватися іншими засобами 

доказування. 

 Докази, одержані з порушенням 

закону, судом не приймаються. 

 



ДОСТОВІРНІСТЬ ТА ДОСТАТНІСТЬ 

ДОКАЗІВ 

 Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні 

обставини справи. Ст. 79 ЦПК, ст. 75 КАС, ст. 78 ГПК 

 

 Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти 

висновку про наявність або відсутність обставин справи, які 

входять до предмета доказування. 

 Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що 

мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого 

внутрішнього переконання. 

    Ст. 80 ЦПК, 76 КАС, ст. 79 ГПК 

 

 



ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

(СТ.81) 

 Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім 
випадків, встановлених цим Кодексом. 

 У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала 
місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача. 

 У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів 
впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, 
переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у 
зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою 
особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача. 

 У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події суд може 
зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі 
ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. 

 Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. 

 Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. 

 Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у 
випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні 
обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, передбачених цим Кодексом. 

 

Обов’язок доказування і подання доказів 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 

УКРАЇНИ (СТ.74) 

 Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог 
або заперечень. 

 У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або 
відсутність певної події, суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні 
докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може 
визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. 

 Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. 

 Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім 
витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні 
учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів. 

 

Обов’язок доказування і подання доказів 



КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

УКРАЇНИ (СТ.77) 

 Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, 
встановлених статтею 78 цього Кодексу. 

 В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень 
обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. 

 У таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу 
оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх 
отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин. 

 Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної 
ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом. 

 Суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єкта владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, 
відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів. 

 Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на 
які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів. 

 

Обов’язок доказування 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/paran10096#n10124


ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ  

(СТ.82 ЦПК, СТ.78 КАС, СТ. 75 ГПК) 

 Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо 
достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в 
заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників. 

 Відмова від визнання обставин приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється, доведе, що вона визнала ці 
обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози чи тяжкої обставини, або що 
обставини визнано у результаті зловмисної домовленості її представника з другою стороною. Про прийняття відмови 
сторони від визнання обставин суд постановляє ухвалу. У разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин 
вони доводяться в загальному порядку. 

 Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування. 

 Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, 
не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці 
обставини, якщо інше не встановлено законом. 

 Обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що 
набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути у загальному порядку спростовані 
особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені. 

 Вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від 
кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної 
сили, є обов’язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої 
ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією 
особою. 

 Правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов’язковою для суду. 

 Обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, підлягають доказуванню в 
загальному порядку при розгляді справи судом. 

 



ПОДАННЯ ДОКАЗІВ - СТ.83 ЦПК, СТ. 80 ГПК, СТ.79 КАС  

 Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. 

 Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної 
заяви. 

 Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або 
письмових пояснень третьої особи. 

 Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об’єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити 
суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які 
підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу. 

 У випадку визнання поважними причин неподання учасником справи доказів у встановлений законом строк суд може встановити додатковий 
строк для подання вказаних доказів. 

 У випадку прийняття судом відмови сторони від визнання обставин суд може встановити строк для подання доказів щодо таких обставин. 

 Якщо зі зміною предмета або підстав позову або поданням зустрічного позову змінилися обставини, що підлягають доказуванню, суд 
залежно від таких обставин встановлює строк подання додаткових доказів. 

 Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, 
обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. 

 Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам 
справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім 
випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або 
є публічно доступними. 

 Докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з 
використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до 
матеріалів справи. 

 



ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ (СТ.84 ЦПК, СТ.80 

КАС, СТ.81 ГПК) 

Учасник справи, у разі 
неможливості самостійно надати 
докази, вправі подати клопотання 
про витребування доказів судом. 

У разі задоволення клопотання суд 
своєю ухвалою витребовує 

відповідні докази. 



ОГЛЯД ДОКАЗІВ ЗА ЇХ 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ (СТ.85 ЦПК, СТ. 

82 ГПК, СТ. 81 КАС) 

Письмові, речові та електронні 
докази, які не можна доставити до 

суду, оглядаються за їх 
місцезнаходженням. 

Про дату, час і місце огляду 
доказів за їх місцезнаходженням 

повідомляються учасники справи. 
Неявка цих осіб не є перешкодою 

для проведення огляду. 

У разі необхідності, в тому числі 
за клопотанням учасника справи 
для участі в огляді доказів за їх 

місцезнаходженням, можуть бути 
залучені свідки, перекладачі, 
експерти, спеціалісти, а також 

здійснено фотографування, звуко- 
і відеозапис. 

Про огляд доказів за їх 
місцезнаходженням складається 
протокол, що підписується всіма 

особами, які беруть участь в 
огляді. До протоколу додаються 
разом з описом усі складені або 

звірені під час огляду на місці 
плани, креслення, копії 

документів, а також зроблені під 
час огляду фотознімки, електронні 

копії доказів, відеозаписи тощо. 



ОГЛЯД РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ, ЩО ШВИДКО ПСУЮТЬСЯ  

(СТ.86 ЦПК, СТ.83 ГПК, СТ.82 КАС) 

Речові докази, що швидко псуються, негайно 
оглядаються судом з повідомленням про 

призначений огляд учасників справи. Неявка 
цих осіб не перешкоджає огляду речових 

доказів. 

У разі необхідності, в тому числі за 
клопотанням учасника справи, для участі в 

огляді речових доказів, що швидко псуються, 
може бути залучено свідків, перекладачів, 
експертів, спеціалістів, а також здійснено 

фотографування і відеозапис. 



ОЦІНКА ДОКАЗІВ (СТ. 89 ЦПК, СТ.90 КАС, 

СТ. 86 ГПК) 

Суд оцінює докази за своїм 
внутрішнім переконанням, що 

ґрунтується на всебічному, 
повному, об’єктивному та 

безпосередньому дослідженні 
наявних у справі доказів. 

Жодні докази не мають для суду 
заздалегідь встановленої сили. 

Суд оцінює належність, 
допустимість, достовірність 

кожного доказу окремо, а також 
достатність і взаємний зв’язок 

доказів у їх сукупності. 

Суд надає оцінку як зібраним у 
справі доказам в цілому, так і 

кожному доказу (групі однотипних 
доказів), який міститься у справі, 

мотивує відхилення або 
врахування кожного доказу (групи 

доказів). 



ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ (СТ.229 ЦПК, СТ.210 

ГПК, СТ.211 КАС) 

Суд під час розгляду справи 
повинен безпосередньо 

дослідити докази у справі: 
ознайомитися з письмовими 
та електронними доказами, 

висновками експертів, 
поясненнями учасників 
справи, викладеними в 
заявах по суті справи, 
показаннями свідків, 

оглянути речові докази. 

Докази, що не були 
предметом дослідження в 

судовому засіданні, не 
можуть бути покладені судом 
в основу ухваленого судового 

рішення. 

Речові, письмові та 
електронні докази 

оглядаються у судовому 
засіданні, за винятком 

випадків, передбачених цим 
Кодексом, і пред’являються 

учасникам справи за їх 
клопотанням, а в разі 

необхідності - також свідкам, 
експертам, спеціалістам. 

Відтворення аудіо- і 
відеозапису проводиться в 
судовому засіданні або в 

іншому приміщенні, 
спеціально обладнаному для 

цього. 

Учасники справи можуть 
давати свої пояснення з 

приводу письмових, речових і 
електронних доказів або 

протоколів їх огляду, ставити 
питання експертам. Першою 

ставить питання особа, за 
клопотанням якої було 
викликано експерта. 


