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АСПЕКТИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 

 

Судова система України висвітлює особливості організації 

судової влади у нашій державі, відповідає рівню соціально – 

економічного розвитку, пануючим у суспільстві поглядам на місце 

суду в системі механізмів державної влади, накопиченому досвіду і 

певним традиціям. 

Судова система України становить сукупність усіх судів 

держави, основаних на єдиних засадах організації і діяльності, що 

здійснюють судову владу.  
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Цілком обґрунтованою є запропонована система судів, що 

складається з місцевих, апеляційних, вищих (касаційних) судів, а 

також Верховного Суду, якому відводиться роль забезпечення 

єдності судової практики в Україні. Такий підхід сприятиме 

фаховості і поглибленню спеціалізації суддів, що позитивно 

впливатиме на якість правосуддя. 

Відповідно до адміністративно-територіального устрою судову 

систему України поділено на ланки. Поняття «ланка судової 

системи» пов'язане з компетенцією кожного конкретного судового 

органу. Суди, які належать до певної ланки судової системи, мають 

однакову предметну компетенцію, ті самі функції і здебільшого 

розташовані в межах територіальних одиниць, прирівняних одна до 

одної за адміністративним поділом. 

Отже, судову систему України утворюють Конституційний Суд 

України та суди загальної юрисдикції. Останні у свою чергу 

складаються з загальних та спеціалізованих судів [3, ст. 401]. 

Відповідно до ст. 124. Конституції України, ст. 3 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів») – судочинство здійснюється 

Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 

Відповідно до ст. 147. Конституції України – Конституційний 

Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в 

Україні. 

Конституційний Суд України вирішує питання про 

відповідність законів та інших правових актів Конституції України і 

дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 

Відповідно до ст. 125. Конституції України – система судів 

загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності і спеціалізації. 

Найвищим судовим органом у системі судів загальної 

юрисдикції є Верховний Суд України. 

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні 

вищі суди. 

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. 

Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» – 

система судів загальної юрисдикції будується за принципами 

територіальності, спеціалізації та інстанційності. 
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Систему судів загальної юрисдикції складають: 

1) місцеві суди; 

2) апеляційні суди; 

3) вищі спеціалізовані суди; 

4) Верховний Суд України .  

Побудова судової системи має відбуватися перш за все з огляду 

на повернення довіри суспільства до судів, забезпечення високої 

професійної кваліфікації суддів, чесності та принциповості при 

вирішенні справ, незалежності у прийнятті рішень, без неналежного 

втручання в професійну діяльність судді, забезпечувати доступність 

до правосуддя, швидкого вирішення справи по суті й оперативного 

виконання судового рішення. Суттєвим фактором ефективності 

правосуддя є система підвищення фаховості не тільки суддів, а й 

прокурорів, адвокатів, яка має відповідати принципу постійного 

навчання юриста протягом життя та найсучаснішим освітнім 

технологіям, включаючи широке застосування дистанційних 

методик у вдосконаленні професійних знань. Вирішення цих 

завдань потребує створення сучасної системи спеціалізованих вузів 

для підготовки та постійного підвищення кваліфікації суддів, 

прокурорів, адвокатів [3, ст. 420]. 

Отже, Українські суди повинні підвищувати свій професійний 

рівень та покращувати якість здійснення правосуддя шляхом 

впровадження сучасних технологій. Судова влада України повинна 

створити і підтримувати систему відповідності високим стандартам 

нарівні із кращими світовими практиками.  
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