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1. Спеціалізація судів 

 

Відповідно до ст.18 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - суди спеціалізуються 

на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення. 

 У випадках, визначених законом, а також за рішенням зборів суддів відповідного 

суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій 

справ. 

 У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спеціалізація суддів із 

здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

 Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду 

за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо 

пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть 

бути переобрані повторно. 

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду. 

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти 

років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-

діловими та професійними якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним 

стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді 

судді. 

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, 

не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення 

ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне 

значення. 
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2. Окружний (місцевий загальний) суд як суд першої інстанції. 

Повноваження, склад і структура 
 

Судова реформа, яка передбачена Законом України "Про судоустрій і статус 

суддів", передбачає зміни в системі судів першої інстанції, а саме: замість районних, 

міжрайонних, міських судів буде створені місцеві окружні суди, що об'єднають під 

своєю юрисдикцією декілька районів з одним, центральним судом. 

Округ - адміністративно-територіальна одиниця країни. Район діяльності якого-

небудь державного органу галузевого управління. 

До складу окружних судів можуть входити декілька міських судів. Згідно з 

Конституцією України суди, у тому числі і окружні утворюються Президентом України. 

Відповідно до статті 21 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - місцевими 

загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох 

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

Окружні і прирівняні до нього суди є судами лише першої інстанції. Вони 

розглядають справи по суті з винесенням вироків, рішень, ухвал, постанов. 

Місцеві суди складають першу ланку (рівень) у системі судів. Їх також 

заведено йменувати основною ланкою судової системи, оскільки вони становлять 

переважну більшість усіх судових органів і як суди першої інстанції розглядають майже 

всі (за незначним винятком) судові справи. Підсудність окремих категорій справ щодо 

первинного розгляду їх у першій інстанції вищими судами визначається процесуальним 

законодавством. 

Структуру місцевих судів складають: 

 Окружні загальні суди; 

 Окружні адміністративні суди; 

 Окружні господарські суди. 

Місцевий загальний суд має повноваження щодо судового контролю за 

додержанням конституційних прав і свобод особи при досудовому розслідуванні 

кримінальних справ. Зокрема, він приймає рішення стосовно законності й 

обґрунтованості затримання підозрюваного, обрання обвинуваченому (підозрюваному) 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також продовження тримання особи під 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
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вартою, проведення обшуку житла чи іншого володіння особи та інших дій, 

передбачених КПК. 

З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які 

здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному процесуальним 

законом. 

 Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів 

цього суду. 

 Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією 

голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови 

суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані 

повторно. До обрання слідчого судді відповідного суду його повноваження 

здійснює найстарший за віком суддя цього суду. 

Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, 

проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод 

та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових 

справ та має пріоритетне значення. 

 

 

3. Розгляд справ окружним адміністративним та господарським 

судом 
 

Згідно з ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - місцевими 

господарськими судами є окружні господарські суди 

Окружні господарські суди є судами першої інстанції і здійснюють правосуддя 

у всіх справах, що підлягають вирішенню в порядку господарського судочинства крім 

справ, щодо оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове 

виконання рішень третейських судів, які розглядаються апеляційними господарськими 

судами як судами першої інстанції за місцем розгляду справи третейським судом та 

справ які підсудні Вищому суду з питань інтелектуальної власності (ст. 24 ГПК). 

Стаття 20 ГПК визначає виключний перелік справ що відносяться до 

юрисдикції господарських судів. 
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У місцевих господарських судах, як і в місцевих загальних, запроваджується 

більш детальна спеціалізація щодо розподілу справ. Реалізується вона шляхом 

утворення спеціалізованих колегій з вирішення господарських спорів. Утворюють таку 

колегію у складі від трьох до семи суддів, один з яких призначається її секретарем. 

На практиці утворюються такі спеціалізовані колегії суддів щодо розгляду 

таких категорій справ:  

 за участю органів державної податкової служби, контрольно-ревізійної 

служби та органів контролю;  

 за участю підприємств та організацій паливно-енергетичного комплексу, 

транспорту, зв’язку, водо-, тепло-, енергопостачання;  

 за участю органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язаних 

з укладанням, зміною та виконанням господарських договорів;  

 пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, недобросовісною 

конкуренцією; 

 справ про банкрутство. 

Згідно з ч.3 ст. 21 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - місцевими 

адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, 

визначені процесуальним законом. 

Окружним адміністративним судам підсудні справи адміністративної 

юрисдикції (адміністративні справи), у публічно-правових спорах, у яких однією зі 

сторін є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної 

Республіки Крим, їх посадова чи службова особа (крім справ з приводу їхніх рішень, дій 

чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки). 

Стаття 19 та ч. 1 ст. 20 КАСУ  визначає виключний перелік справ що 

відносяться до юрисдикції адміністративних судів. 

 

 

4. Організація роботи окружних судів 
 

Значна роль у якісній організації роботи суду належить керівникові судової 

установи. Повноваження голови окружного загального, господарського та 
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адміністративного суду зумовлені тим, що він уособлює собою і суддю, і керівника 

суддівської установи.  

Звідси й характер його повноважень, серед яких можна виокремити: 

 Суддівські - п.12 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

зазначає, що перебування судді на адміністративній посаді не звільняє його від 

здійснення повноважень судді відповідного суду. 

 Адміністративні – дані повноваження голови місцевого суду 

поширюються лише на апарат суду. Зокрема, він контролює ефективність діяльності 

апарату суду, вносить керівникові територіального управління ДСА подання про 

призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та 

про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його 

заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до 

законодавства. 

 Організаційні – визначені в ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», 

але даний перелік не є вичерпним - він може виконувати й інші повноваження, надані 

йому законом.  

 Представницькі - полягають у тому, що він представляє суд як орган 

державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, фізичними та юридичними особами.  

Заступник голови місцевого суду здійснює адміністративні повноваження, 

визначені головою суду.  

 


