
Державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та 
судову. 

(Ст. 6 Конституції України)

Судова влада в Україні відповідно до 
конституційних засад поділу влади здійснюється 
незалежними та безсторонніми судами, 
утвореними згідно із законом.

України, а також  надає офіційне тлумачення 
Конституції та законів України. Він розпочинає 
провадження за поданням 45 народних 
депутатів або зверненням органів влади.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

www.ccu.gov.ua

www.court.gov.ua

www.reyestr.court.gov.ua

www.vru.gov.ua

www.vkksu.gov.ua

www.scourt.gov.ua

www.minjust.gov.ua

www.rada.gov.ua

www.legalaid.gov.ua 

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста.

Оновлено станом на 31.01.2016

Ця публікація була здійснена за підтримки американського 
народу, наданої через  Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) в рамках Проекту «Справедливе 
правосуддя».

ПУТІВНИК ПО СУДОВІЙ СИСТЕМІ

КАСАЦІЙНЕ ОСКАРжЕННЯ
Касаційна скарга подається на 
рішення, яке було попередньо 
оскаржене в апеляційному 
порядку і вже набуло законної 
сили. 

Суттєвою відмінністю касаційного перегляду від 
апеляційного є те, що суд касаційної інстанції 
перевіряє лише правильність застосування 
судами першої та апеляційної інстанцій норм 
матеріального та процесуального права й пра-
вової оцінки обставин у справі. Суд касаційної 
інстанції не може досліджувати докази,  вста-
новлювати та визнавати доведеними обставини, 
що не були встановлені в судовому рішенні, та 
вирішувати питання про достовірність того чи 
іншого доказу.
Підставами для касаційного оскарження мо-
жуть бути:

неправильне застосування судами першої та 
апеляційної інстанцій норм матеріального 
права;
істотне порушення норм процесуального 
права.

Суд касаційної інстанції не встановлює і не 
перевіряє фактичні обставини справи і розглядає 
справу лише в межах поданої касаційної скарги. 
Верховний Суд України здійснює правосуддя
в порядку та обсязі, встановлених процесу-
альним законом, і, зокрема, забез-печує єдність 
судової практики судів різних спеціалізацій.

ПОВНОВАжЕННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОгО  СУДУ  УКРАїНИ 

Конституційний Суд виконує 
важливу роль, перевіряючи 
відповідність прийнятих вищими 
державними органами норма-
тивно-правових актів Конституції 

Конституційний суд 
України

Портал Судова влада
України 

Єдиний державний реєстр
судових рішень

Вища рада юстиції

Вища кваліфікаційна
комісія суддів України 

Верховний Cуд України

Міністерство юстиції
України

Верховна Рада України
Законодавство України

Програма безоплатної
правової допомоги 



ОРгАНИ, УПОВНОВАжЕНІ
ЗДІЙСНюВАТИ ПРАВОСУДДЯ

Правосуддя в Україні здійснюється виключно 
судами.
юрисдикція судів поширюється на всі право-
відносини, що виникають у державі. Судо-
чинство здійснюється Конституційним Судом 
України та судами загальної юрисдикції. 

(Ст. 124 Конституції України)
Суди покликані здійснювати правосуддя на 
засадах верховенства права, забезпечувати 
кожному право на справедливий суд та повагу до 
інших прав і свобод, гарантованих Конституцією 
і законами України, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України.
Кожному в Україні гарантується захист його прав, 
свобод та інтересів у розумні строки незалежним, 
безстороннім і справедливим судом, утвореним 
відповідно до закону. 
Іноземці, особи без громадянства та іноземні 
юридичні особи мають право на судовий захист 
в Україні нарівні з громадянами і юридичними 
особами України.
Судова система повинна забезпечувати 
доступність правосуддя для кожної особи 
відповідно до Конституції України та в порядку, 
встановленому законами України. Ніхто не може 
бути позбавлений права на розгляд його справи 
в суді, до підсудності якого вона віднесена 
процесуальним законом. 

ЯК ПОбУДОВАНА СУДОВА СИСТЕМА?
Судочинство в Україні здійснюється судами 
загальної юрисдикції. 
Систему судів загальної юрисдикції складають:

. місцеві суди;

. апеляційні суди;

. вищі спеціалізовані суди;

. Верховний Суд України.

Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими 
органами відповідних спеціалізованих судів. 
Верховний Суд України є найвищим судовим 
органом у системі судів загальної юрисдикції. 
Види судочинства:

Цивільне
господарське
Адміністративне
Кримінальне 

Суди загальної юрисдикції розглядають 
цивільні,  кримінальні,  господарські, 
адміністративні справи, а також справи про 
адміністративні правопорушення.
Результатом розгляду справи судом є ухвалення 
судового рішення.
Учасники судового процесу та інші 
заінтересовані особи у випадках і 
порядку, встановлених процесуальними 
кодексами, мають право на апеляційне та 
касаційне оскарження судового рішення, 
а також на перегляд справи Верховним 
Судом України за особливих обставин.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРжЕННЯ
Якщо учасника судового процесу 
не задовольняє рішення місце-
вого суду, бо, на його думку:

суд не повно встановив 
обставини (факти) справи,

неправильно застосував до них норми  
матеріального права,
порушив правила судочинства (процес-
уальний закон),
порушив висновки суду суперечать 
обставинам справи,

то у встановлені законом строки з означених 
підстав таке рішення може бути оскаржене до 
відповідного апеляційного суду через суд, який 
його ухвалив.

СИСТЕМА СУДІВ ЗАгАЛьНОї юРИСДИКЦІї

АПЕЛЯЦІЙНІ  СУДИ

МІСЦЕВІ  СУДИ

Вищий 
спеціалізований

суд України
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ

Вищий 
адміністративний

суд України

Вищий
господарський

суд України

Апеляційні загальні  
суди: областей;

м. Києва;
м. Севастополя;

АР Крим

Апеляційні 
адміністративні

суди

Апеляційні 
господарські

суди

Місцеві загальні  
суди:

районні; районні 
у містах; міські; 
міськрайонні

Місцеві (окружні)
адміністративні суди: 

областей;
м. Києва;

м. Севастополя;
АР Крим

Місцеві
господарські суди: 
областей; м. Києва;

м. Севастополя;
АР Крим

1)
2)
3)
4)

ВЕРхОВНИЙ СУД УКРАїНИ

ВИщІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ


