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Анотація

Новітні тенденції розвитку українського суспільства, які відбились й на сфері
права, вимагають переосмислення базових загальнотеоретичних положень,
розробки та запровадження нових підходів до законодавчого регулювання
правових інститутів відповідно до потреб сьогодення. В переліку таких
інститутів доказування посідає одне з головних місць, оскільки від його
ефективності безпосередньо залежить захист прав, свобод та інтересів,
законність та обгрунтованість судових рішень.  

Основною метою представленої роботи є комплексне дослідження
доказування у цивільному судочинстві, для чого системно розкривається
ґенеза розвитку наукових уявлень про зміст доказування та доведення,
феномен пізнання, предмет доказування, права та обов’язки суб’єктів
доказування, роль кожного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин
у встановленні судом фактів і обставин. Виявлено вплив окремих
функціональних принципів цивільного процесуального права на реалізацію
прав та обов’язків у доказуванні та встановлено їх взаємодію. Досліджено
феномен доказу як інструментарію доказування та доведення фактів і
обставин тощо.  

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, суддів, інших практикуючих
юристів.
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