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Постановка проблеми: Еволюція державних інституцій в Україні задля 

забезпечення сталого економічного розвитку передбачає створення стабільно 

функціонуючої системи правосуддя, одним з керуючих принципів якої є принцип 

правової визначеності, який, зокрема, за переконанням Європейського суду з прав 

людини, є одним з фундаментальних аспектів верховенства права [1]. У зв’язку з цим 

постає питання про визначення розмежування в компетенції та повноваженнях судів, 

зокрема апеляційної інстанції, як суб’єктів судової влади. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що наразі в чинному 

законодавстві нормативно не закріплено поняття компетенції судів апеляційної 

інстанції, а у сучасній юридичній науці триває дискусія про зміст функцій, 

повноважень та компетенції судів апеляційної інстанції. Нормативне вирішення цих 

проблем є актуальною в умовах триваючої судової реформи в Україні. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Слід згадати роботи В.Е. Теліпка, С.Д. 

Гусарєва, Є.Є. Матякіна, Е.Б. Аблаєвої, Р.М. Чариєва, В.І. Анішиної, В.М. Скрипнюк, 

М.М. Суховія, С.С.Алексєєва, В.М. Горшеньова, Д.А. Керімова, В.С. Бігуна, В.Я. 

Горбачевського, М.І. Чичерської, О.А. Калашник, М.Л. Шелухіна, які досліджували 

поняття судової влади, її вплив на якість правової системи, співвідношення понять 

компетенції та повноважень суду [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. 

Водночас, поза увагою дослідників залишились окремі питання щодо аналізу функцій 

судової влади та судів апеляційної інстанції зокрема. 

Формулювання завдання дослідження. Метою дослідження є на підставі 

результатів аналізу різноманітних підходів навести авторське визначення терміну 

«судова влада», надати авторську класифікацію функцій судової влади, а також 

пропозицій з удосконалення чинного законодавства у сфері повноважень судів 

апеляційної інстанції. 

Виклад основного матеріалу. Чинна редакція Конституції України правове 

визначення судової влади зводить лише до констатації її як складової тріумвірату 

державної влади, поряд із законодавчою та виконавчою [18]. 

Крім цього, частина 2 статті 6 Конституції України носить бланкетний характер 

та відсилає до чинного національного законодавства. 

Стаття 1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» не наводить 

безпосередній зміст судової влади, незважаючи на назву статті. При цьому, у статті 

наведено перелік суб’єктів її здійснення (незалежні та безсторонні суди, утворені 
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законом), а також перелік суб’єктів, що її реалізують (судді та, у визначених законом 

випадках, присяжні шляхом здійснення правосуддя у рамках відповідних судових 

процедур) [19]. 

Через брак легального визначення цього поняття необхідно звернутись до 

доктринальних тлумачень. 

В. Є. Теліпко зазначає про існування декількох підходів до тлумачення поняття 

«судова влада». На його, думку, існують організаційний, функціональний та 

організаційно-функціональний підходи. Проте, сутності поняття він не надає, а 

дотримується організаційно-функціонального підходу. 

Н.В. Заяць зазначає, що термін «судова влада» вживається в різних значеннях. 

Можна стверджувати, що судова влада – це суд, система відповідних установ, або всі 

суди. Конституція України містить розділ «Судова влада», де закріплено норми, що 

визначають не лише компетенцію різних судів, але й основи побудови судової системи, 

правове положення суддів, принципи судової діяльності.  

Судова влада – це вид влади, яку здійснюють відповідні органи. Влада - це не 

тільки ті чи інші установи, посадові особи, але й ті функції, які їм належать, здійснення 

цих функцій та їх реалізація. Аналізуючи поняття судової влади було б неправильно 

вести мову про неї як про державний орган, влада - це те, що цей орган може зробити в 

силу своїх можливостей, це повноваження, функція, але не її виконавець. І тому, 

говорячи про будь-яку владу необхідно вести мову не про орган чи систему органів, що 

її здійснюють, а про право, засновану на праві можливість цих органів виконувати 

відповідні дії та саме виконання цих дій [3, С. 84] 

Інші дослідники під поняттям «судова влада» розуміють самостійне публічно-

правове утворення, що уявляє собою систему спеціальних державних та муніципальних 

органів, що мають визначені законом владні повноваження, спрямовані на з’ясування 

істини, поновлення справедливості, вирішення спорів та покарання винуватих, рішення 

яких обов’язкові до виконання особами, яких вони стосуються. 

Деякі вчені характеризують поняття судової влади через аналіз особливостей, 

притаманній лише ній у контексті принципу поділу державної влади на три гілки, 

зокрема, незалежність судової влада, її самостійність, її обов’язковий характер, її 

примусовий характер тощо [5, с. 196]. 

З урахуванням викладеного, вбачається прийнятним надати визначення поняття 

судової влади як виду державної влади, що здійснюється судами та іншими 

державними органами відповідно до компетенції, основною метою діяльності яких є 

здійснення правосуддя в установленому законом порядку. 

Зарубіжні та українські вчені розподіляють функції судової влади країн СНД на 

основні (базові) та допоміжні (факультативні).  При цьому В. Анішина,  В. Скрипнюк,  

Р.Чариєв і у своїх працях відносять до основних функцій судової влади правосуддя, 

судовий контроль, конституційний контроль. Р. Чариєв до основних функцій відносить 

і тлумачення Конституції. Вказані автори вважають допоміжними функції судового 

нагляду, виховну,  попередження правопорушень, законодавчу ініціативу, узагальнення 

судової практики, аналіз судової статистики тощо [6, с.9; 8, с. 74] 

Так, М. Суховій пропонує класифікувати функції судової влади на зовнішні, що 

впливають і діють на широке коло суб’єктів, внутрішні та змішані. 

До зовнішніх функцій він відносить функції правосуддя та судового контролю. До 

внутрішніх функцій судової влади, за його думкою, належать функції судового 

управління та суддівського самоврядування. До комбінованих (змішаних) належать 

правотворча, виховна та профілактична функції. 
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За підходами С. Алексєєва, В. Горшеньова та І. Шахова, Д. Керімова функції 

судової влади можна класифікувати як такі, що пов’язані зі здійсненням правосуддя, 

постановлення судового рішення; такі, що спрямовані на забезпечення судового 

контролю за органами дізнання, слідства під час досудового провадження; із 

забезпечення гарантій прав і свобод людини і громадянина у кримінальному 

судочинстві. 

Проаналізувавши вищевикладені класифікації функцій судової влади, вважаємо 

прийнятним класифікувати їх як основні та додаткові (допоміжні). При цьому, до 

першої групи доцільно віднести функцію правосуддя, судового контролю під час 

досудового розслідування та забезпечення контролю за дотриманням конституційних 

прав і свобод людини і громадянина. До допоміжних слід віднести функції 

суддівського самоврядування, судового управління, узагальнення судової практики 

тощо. 

Погоджуючись із тезами про першочерговість у визначенні в понятті судової 

влади саме притаманних їй функцій, необхідно визначити їх особливості.  

Так, найважливішою, на наш погляд,  функцією судової влади є здійснення 

правосуддя. 

Вважаємо слушною думку С. П. Погребняка, що «Саме здійснення правосуддя є 

однією з необхідних процедур, завдяки якій стає можливим поєднання права зі 

справедливістю. Невипадково термін ―iustitia‖ має одночасно два значення – 

правосуддя і справедливість, а судова система багатьох держав називається юстицією» 

[13, с. 72]. 

Ідея справедливості як мети правосуддя закріплена і в процесуальних кодексах 

України. Зокрема, ч. 1 ст.2 Цивільного процесуального кодексу України завданням 

цивільного судочинства визначає справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд 

і вирішення цивільних справ. Схожим чином справедливий розгляд і вирішення судової 

справи закріплено у відповідних статтях Кодексу адміністративного судочинства 

України, господарському та кримінальному процесуальних кодексах України [20, 21, 

22, 23]. 

Важливою функцією для забезпечення конституційних прав особи при 

провадженні досудового розслідування є судовий контроль на стадії досудового 

розслідування. З цього приводу В. Я. Горбачевський зазначає, що: «Слідчий суддя – це 

фігура в кримінальному судочинстві держави, яка виконує роль арбітра сторін 

обвинувачення і захисту на стадії досудового слідства, а також здійснює судовий 

контроль за додержанням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні. Саме 

слідчий суддя приймає рішення про застосування запобіжного заходу та продовження 

його терміну, видає санкції на слідчі дії, які обмежують права людини, …». 

Особливим видом судового контролю доречно вважати контроль за законністю та 

обґрунтованістю рішень і дій державних органів, посадових осіб і державних 

службовців у випадку їх оскарження в суді, зокрема, судовий контроль за законністю 

адміністративної діяльності органів Державної фіскальної служби. 

У сучасній науковій думці не заперечується факт, що єдиним суб’єктом 

здійснення правосуддя через процедуру судочинства є лише суд в особі (під 

головуванням) суддів шляхом конституційного, цивільного, адміністративного та 

кримінального судочинства. Судочинство передбачає законодавче регулювання всього 

порядку діяльності суду шляхом встановлення процесуальної процедури, що гарантує 

права та свободи особи, законність і справедливість рішень суду. 

Таким чином, національну систему судової влади доцільно розглянути через 

судову систему України. 
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Остання утворює нормативно визначену чітку та ієрархічну структуру – систему 

судоустрою України. Розглянемо її складові. 

Згідно з ч. 3 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», систему 

судоустрою України складають місцеві суди, апеляційні суди та Верховний суд.  Для 

розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі судоустрою 

діють вищі спеціалізовані суди. 

Стаття 21 вищевказаного закону надає нормативне визначення місцевих 

загальних судів, якими є окружні суди, що утворюються в одному або декількох 

районах чи районах у містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах). 

Окремими видами місцевих судів є окружні господарські та окружні адміністративні 

суди. 

Правовому статусу судів першої інстанції  приділено достатньої уваги з боку 

вітчизняних та іноземних вчених-правознавців [24; 11; 12]. 

Про легальне закріплення ролі судів апеляційної інстанції у системі судоустрою 

України свідчить Конституція України, пунктом 8 частини першої статті 129 якої серед 

основних засад судочинства зазначено забезпечення права на апеляційний перегляд 

справи. 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», апеляційні 

суди діють як суди апеляційної інстанції, а у випадках, визначених процесуальним 

законом, - як суди першої інстанції, з розгляду цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні 

правопорушення. 

З легального визначення апеляційних судів необхідно зробити висновок, що вони 

переглядають (розглядають) судові справи за всіма вищевказаними процесуальними 

кодексами України, тобто до їх юрисдикції належить перегляд (у визначених законом 

випадках – розгляд) усіх судових справ, підсудних місцевим судам.  

Функції та компетенцію апеляційних судів у системі судоустрою, на наш погляд, 

не коректно ґрунтовно розглядати без дослідження їх повноважень. 

Так, у чинній редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до 

повноважень апеляційного суду віднесено здійснення правосуддя у порядку, 

встановленому процесуальним законом; аналіз судової статистики, вивчення та 

узагальнення судової практики, інформування про результати узагальнення судової 

практики відповідних місцевих судів, Верховний Суд; надання місцевим судам 

методичної допомоги в застосуванні законодавства; здійснення інших повноважень, 

визначених законом. При цьому, легального визначення поняття «повноваження» у 

законі не наведено. 

Слід зазначити, що наразі у сучасній науці не усталено єдиного підходу до 

поняття «повноваження». В деяких тлумачних словниках синонімом поняття 

«повноваження» виступає поняття «компетенція» [25, с.469]. При цьому термін 

«компетенція» необхідно розуміти як «… сукупність встановлених в офіційній – 

юридичній чи не юридичній – формі прав і обов’язків, тобто повноважень будь-якого 

органу або посадової особи, які визначають можливості цього органу або посадової 

особи приймати обов’язкові до виконання рішення…» [25, с.196].  

Водночас, тлумачний словник під терміном «повноваження» у широкому сенсі 

вбачає право, надане кому-небудь для здійснення чого-небудь [26]. 

Таким чином, визначення напрямів діяльності апеляційного суду терміном 

«повноваження» свідчить про наявність у нього лише прав для їх здійснення. 

Проаналізувавши зміст наведених понять, необхідно зробити висновок, що термін 

«компетенція» та «повноваження» співвідносяться як ціле та його складова. Адже 
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компетенція містить у собі не лише правомочність органу або посадової особи 

приймати обов’язкові до виконання рішення, а й відповідне коло обов’язків, на що 

також служно вказує В.М. Коротун [27]. 

Обов’язки апеляційного суду щодо прийняття рішень згідно його повноважень 

виходять зі змісту приписів процесуальних кодексів України. Наприклад, стаття 398 

Кримінального процесуального кодексу України передбачає імперативну норму щодо 

передачу апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції, судді-

доповідачу не пізніше наступного дня. А повноваження апеляційного суду щодо 

можливості винесення варіантів судового зазначені у частині 1 статті 407 цього ж 

Кодексу. 

Аналогічні за своїм змістом норми щодо обов’язків та повноважень апеляційного 

суду щодо перегляду судових рішень закріплені у ст. 357 та ст. 374 Цивільного 

процесуального кодексу України. 

З урахування викладеного, приходимо до висновку, що термін «повноваження», 

що використаний законодавцем у статті 27 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» не відображає у повній мірі зміст діяльності апеляційного суду.  

Таким чином, для подолання нормативно закріпленої невідповідності змісту 

поняття «повноваження» основним напрямам діяльності судів апеляційної інстанції 

пропонується змінити назву статті 27 закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

з «Повноваження апеляційного суду» на «Компетенція апеляційного суду». 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зробити висновок про 

різноманітність існуючих в юридичній науці підходів до визначення та характеристики 

поняття судової влади. Множинність підходів характерна як для української юридичної 

думки, так і для закордонних представників юридичної галузі. 

З урахуванням викладеного, вбачається прийнятним навести визначення поняття 

судової влади як виду державної влади, що здійснюється судами та іншими 

державними органами відповідно до компетенції, основною метою діяльності яких є 

здійснення правосуддя в установленому законом порядку. 

Проаналізувавши класифікації функцій судової влади, вважаємо прийнятним 

класифікувати їх як основні та додаткові (допоміжні). При цьому, до першої групи 

доцільно віднести функцію правосуддя, судового контролю під час досудового 

розслідування та забезпечення контролю за дотриманням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. До допоміжних слід віднести функції суддівського 

самоврядування, судового управління, узагальнення судової практики тощо. 

Для подолання нормативно закріпленої невідповідності змісту поняття 

«повноваження» основним напрямам діяльності судів апеляційної інстанції 

пропонується змінити назву статті 27 закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

з «Повноваження апеляційного суду» на «Компетенція апеляційного суду». 
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Однозначність та повнота правового регулювання створення і використання 
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Вступ. У сучасних умовах практично жодне судово-експертне дослідження не 

проводиться без інформаційної підтримки, без звернення до новітніх інформаційно-

пошукових систем. Затребуваність інформаційно-пошукових систем поряд з активним 

вдосконаленням криміналістичних методів і засобів автоматизації обумовлюють високі 

темпи розвитку даного напрямку роботи Експертної служби МВС України. Таким 

чином, особливого теоретичного значення потребує визначення поняття 

«інформаційно-пошукових систем» Експертної служби МВС України як джерела 

оперативного одержання інформації про конкретний об’єкт дослідження, а також 

порядку використання різних сучасних автоматизованих систем і комплексів в цілях 

ефективного використання їх у боротьбі зі злочинністю. 

Проблеми визначення поняття «інформаційно-пошукових систем» Експертної 

служби МВС України у боротьбі зі злочинністю є одним з найдавніших і недостатньо 


