
 
 
 

Згідно рішення Пленуму ВСУ новий Верховний Суд починає свою роботу з 15 грудня 2017р. 
Нагадуємо, що одночасно з початком його роботи починають діяти нові процесуальні 
кодекси в сфері цивільного, господарського та адміністративного судочинства. 
 
Серед основних новел процесуального законодавства є скасування Вищих спеціалізованих 
судів України і визначення Верховного Суду як єдиного суду касаційної інстанції в Україні. 
Відтепер Верховний Суд може розглядати справи у складі колегії, палати, об’єднаної палати 
чи Великої Палати. 
  
Верховний Суд не розглядатиме малозначні справи, окрім тих випадків, якщо справа має 
значний суспільний інтерес або фундаментальне значення для формування 
єдиної правозастосовчої практики, а також деякі справи, які не розглядалися за правилами 
загального позовного провадження. 
 
Окремо створюється Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який буде розглядати 
справи, що стосуються інтелектуальної власності, як суд першої інстанції, а апеляційною 
інстанцією буде Апеляційна палата Вищого суду з питань інтелектуальної власності. 
 
Важливим нововведенням є також запровадження так званого електронного суду. Тепер суди 
будуть обмінюватись документами з іншими судами та учасниками процесу в електронній 
формі. Після подання документів до суду у паперовій формі, апарат суду має перевести ці 
документи в електронну форму не пізніше трьох днів з дня їх надходження і зберігати їх саме 
в електронній формі. Рішення та судові повістки будуть надсилатись на офіційну електронну 
пошту учасників процесу. При поданні позовної заяви засобами електронного зв’язку сума 
судового збору буде зменшуватись на 20%. Початок роботи електронного суду розвантажить 
суди від завали документів та дозволить швидше їх знаходити та обробляти. Також у 
електронному вигляді документи будуть більш захищеними від зовнішніх пошкоджень та 
випадкової втрати. 
 
Зміни до процесуальних кодексів ще раз закріпили вже запроваджену раніше «монополію» 
адвокатури. Водночас, така монополія буде запроваджуватись поступово. Так, представляти 
інтереси у судах апеляційної інстанції лише адвокати будуть з 1 січня 2018 року, а у судах 
першої інстанції з 1 січня 2019 року. З початку поточного року інтереси сторін в суді касаційної 
інстанції можуть представляти виключно адвокати. 
  
Серед інших змін та нововведень, що запроваджуються новим процесуальним 
законодавством, можна виділити наступні: 
  
·                        Зміна порядку подачі та розширення переліку доказів, якими тепер може бути 
інформація, що існує в електронній (цифровій) формі (електронні документи, інформація з 
веб-сайтів (сторінок), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних 
та інші дані в електронній формі). 
 



 
·                        Запровадження інституту медіації, основною метою якого є врегулювання 
виниклого спору шляхом проведення суддею бесіди із сторонами (спільно або окремо). При 
цьому судовий розгляд справи починається лише у випадку, коли під час медіації не вдалося 
владнати конфлікт між сторонами. 
 
·                        Закріплення в процесуальному законодавстві невиключного переліку діянь, які 
суд може розцінювати як зловживання процесуальними правами. До таких діянь належать 
маніпулювання підсудністю, маніпулювання автоматичним розподілом справ між суддями, 
неподання доказів за вимогою суду, ухилення від участі в експертизі, подання апеляційних 
скарг на рішення, які не оскаржуються, неповідомлення про осіб, які мають бути третіми 
особами, або інше безпідставне затягування справи. Наслідком зловживання процесуальними 
правами може бути накладення штрафу, повернення позовної заяви без повернення судового 
збору, покладення судових витрат на особу, що допустила таке зловживання правами. 
  
·                        Запровадження в адміністративному судочинстві процедури розгляду типових 
справ, що знаходяться на розгляді в адміністративних судах. Дана процедура передбачає 
розгляд Верховним Судом, як судом першої інстанції, типової справи, за наслідком розгляду 
якої ухвалюється зразкове рішення, що може бути переглянуте за правилами апеляції у 
Великій Палаті Верховного Суду. Водночас, протягом розгляду типової справи Верховним 
Судом інші суди зупинятимуть провадження в аналогічних справах, а після ухвалення 
зразкового рішення суди повинні враховувати викладені в ньому висновки Верховного Суду. 
 
Закон набуває чинності з дня початку роботи Верховного Суду та запроваджує цілу низку змін 
та нововведень до процесуального законодавства, частина яких є абсолютно інноваційною як 
для України, так і для інших пострадянських країн. Такі зміни та нововведення мають справити 
позитивний вплив на судову систему України та підвищити ефективність правосуддя, оскільки 
вони покликані розвантажити суди та спростити процедури розгляду справ, зробити судову 
систему більш сучасною та орієнтованою на професійне представництво інтересів в суді. 
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