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Судова реформа 

1. Оптимізація судоустрою 

2. Зміни в статусі суддів 

3. Кадрові оновлення   

4. Вдосконалення процесу 

5. Виконання судових рішень   

 



1. Недостатня якість процесуального законодавства 

(прогалини, колізії)   

2. Невизначена роль процесуальної доктрини  

3. Неоднакове застосування процесуальних норм  

4. Порушення принципів рівності сторін, змагальності  

5. Неефективність судового захисту суб'єктів 

господарювання  

6. Вдосконалення процесу – прерогатива законодавця  

 

Передумови формалізації 



1. Загальний метод вдосконалення господарського 

процесу  

2. Деталізація процесуальної форми (наукове 

розуміння) 

3. Збільшення обсягу процесуального закону за 

рахунок деталізації його норм (процедур) 

4. Заповнення прогалин та усунення колізій 

5. Вилучення відсильних норм та оціночних 

положень 

 

Суть формалізації 



Напрями формалізації 

1. Автоматизація у визначенні персонального та 

кількісного складу суду 

2. Регламентація та уніфікація вимог до основних 

процесуальних документів, створення Уніфікованої 

системи процесуальних документів (УСПД). 

3. Деталізація підстав для вжиття, зміни та скасування 

заходів забезпечення позову. 

4. Впровадження механізму грошової гарантії/застави 

 



Напрями формалізації  

4. Вдосконалення інституту перегляду рішень за 

нововиявленими обставинами (вичерпність підстав, 

регламентування порядку). 

5. Регламентація статусу осіб, які не брали участі у 

справі (в контексті права на апеляційне та касаційне 

оскарження). 

6. Оптимізація повноважень апеляційних судів та 

Вищого господарського суду України. 

 



Напрями формалізації  

7. Розширення випадків застосування присічних 

процесуальних строків. 

8. Регламентація судових витрат 

9. Вдосконалення механізму оприлюднення судових 

рішень  

10. Впровадження нових процесуальних інститутів  

11. Інші питання, які вимагають додаткової регламентації  

 

 

 

 

 



Уніфікована система процесуальних 

документів (УСПД) 

1. Єдиний механізм автоматизації та уніфікації 

документообігу у господарському судочинстві. 

2. Система затверджених деталізованих та уніфікованих 

вимог до структури та змісту господарсько-

процесуальних  документів (типові форми). 

3. Ведення паралельного документообігу в електронній 

формі (єдина електронна система документообігу, 

цифрові носії, електронні ключі). 

4. УСПД та Єдиний державний реєстр судових рішень. 

5. Створення електронного суду.  
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