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Основним викликом, який постає зараз перед адвокатами, суддями та бізнесом, є 

впровадження нових процесуальних норм та інститутів на практиці, а також 

налагодження роботи в рамках нових інституцій судової системи. 

Як ми знаємо, у жовтні поточного року Парламент в цілому ухвалив поданий 

Президентом України проект Закону України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». Документом 

передбачається докорінна зміна процесу для більшості судових юрисдикцій.  

Крім того, ключові дискусійні питання судових практик та проблема єдності судової 

практики на сьогодні не вирішені. 

Саме тому головною метою діяльності Комітету з процесуального  права на найближчі 2 

роки я вбачаю сприяння розробці єдиних підходів до судової практики, вивченню та 

застосуванню нових норм та процесуальних інститутів, а також сприяння подальшому 

вдосконаленню процесуального законодавства.  

Крім цього, вважаю за необхідне сприяти подальшому професійному розвитку та 

покращенню обміну досвідом між членами Комітету, поширенню ініціатив Комітету в 

регіонах, серед усіх учасників судової системи та суспільства. 

Серед першочергових завдань на подальші два роки хотіла би виділити наступні 

напрямки:  

1. Активна роль Комітету в процесі запуску нового судового процесу. 

1) Аналіз практики застосування нових процесуальних інститутів. 

2) Виявлення проблемних питань, неоднакового розуміння та застосування 

процесуальних норм. 

3) Виявлення ключових проблемних питань судових практик. 

4) Оперативне реагування шляхом винесення для обговорення найбільш 

дискусійних, з точки зору практичного застосування, положень нових процесуальних 

кодексів та дискусійних питань судових практик. 

5) Фахове обговорення за принципом «Адвокат та суддя – співпраця, а не 

протистояння». 

6) Аналіз прецедентної практики Верховного Суду та оперативне інформування 

членів комітету та правничої спільноти про зміну ключових підходів до вирішення 

правових питань. 

7) Розроблення пропозицій для удосконалення процесуального законодавства.  

 



2. Реалізація освітньої програми з питань нового процесуального 

законодавства. 

1) Співпраця Комітету із Школою суддів України, Національною асоціацією 

адвокатів України з питань розроблення курсу лекцій та практичних семінарів для 

правників з питань нових процесуальних інститутів. 

2) Співробітництво Комітету з провідними вищими навчальними закладами, 

зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним 

юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національним університетом «Києво-

Могилянська академія», Гельсінським університетом, щодо удосконалення навчальних 

програм з урахуванням новітньої судової практики та передового іноземного досвіду. 

3) Розроблення програм для населення та бізнес спільноти з метою роз’яснення 

та популяризації нового судового процесу. 

4) Співпраця з судами всіх рівнів з питань здійснення аналізу та узагальнення 

судової практики. 

 

3. Продовження співробітництва в межах Асоціації. 

1) Збільшення кількості спільних засідань комітетів та розгляд актуальних питань 

господарських, адміністративних, цивільних спорів через призму нового судового 

процесу. 

2) Збільшення кількості регіональних засідань комітету та залучення до 

експертного обговорення представників регіональних структурних підрозділів. Аналіз 

територіальної специфіки щодо категорій та особливостей вирішення спорів. 

3) Підтримка позитивного іміджу та надійної репутації Асоціації як професійної 

спільноти правників. 

 

4. Посилення міжнародного співробітництва. 

1) Поглиблення співпраці з міжнародними організаціями, проектами технічної 

допомоги, асоціаціями юристів, зокрема Проектом ЄС «Підтримка у сфері юстиції в 

Україні», Проектом USAID «Справедливе правосуддя». 

2) Залучення провідних міжнародних експертів для обговорення проблемних 

питань застосування нових процесуальних інститутів. 

 

За 2013-2017 роки в рамках Комітету АПУ з процесуального права нам вже вдалось 

досягти показових результатів: 

- За період моєї каденції суттєво зріс кількісний склад членів комітету з 255 членів 

(кінець 2013 р.) до 521 члена (кінець 2017); 

- Підвищено інтерактивність в комунікаціях між членами комітету з процесуального 

права за рахунок проведення онлайн опитувань, збільшення кількості заходів 

формату «відкриті дискусії»;  

- Посилено співпрацю з іншими Комітетами АПУ для обговорення спільної практики 

в суміжних галузях права шляхом проведення спільних засідань комітетів; 

- Посилено співпрацю із українськими та міжнародними експертами: суддями, 

законодавцями, науковцями.  

- В цілому з початку 2014 року в заходах комітету взяли участь близько 100 

запрошених експертів, переважно представники суддівського корпусу, 

Адміністрації Президента України, Вищої ради правосуддя, Національної школи 

суддів України, Незалежної асоціації банків України, бізнесу та науковці;   



- Посилено іноземний вектор – залучено іноземних експертів до обміну  досвідом з 

питань, дотичних до судової реформи та процесуального законодавства; 

- Запроваджено продуктивний діалог із законодавчою гілкою влади – подано 5 

резолюцій від Комітету. 

Такі досягнення стали можливими, в першу чергу, завдяки злагодженій роботі та 

високій ініціативності моїх колег з Ради комітету з процесуального права. Окремі хочу 

відзначити величезний вклад спеціалістів Секретаріату Асоціації правників України, їх 

професійні організаційні навички. Також з кожним роком зростає активність членів 

комітету з процесуального права, зокрема в розрізі їх участі у заходах.  

Разом з тим, реформування судової системі та нові виклики не дозволяють нам 

зменшувати темп та стимулюють на подальшу активну роботу. 

 

 


