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1. Верховний Суд – найвищий суд в системі судоустрою України 

 

Верховний Суд - найвищий суд у системі судоустрою України, який 

забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені 

процесуальним законом.  

Відповідно до ч.2 ст. 36 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд: 

1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених 

процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, 

встановленому процесуальним законом; 

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

3) надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; 

4) надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується 

Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за 

зверненням Верховної Ради України письмове подання про неспроможність 

виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; 

5) звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції 

України; 

6) забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у 

порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 

7) забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань 

правозастосування; 

8) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

 

2. Склад та структура Верховного Суду 

 

Згідно з ст. 37 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» до складу Верховного Суду 

входять судді у кількості не більше ста. 

У складі Верховного Суду діють: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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І) Велика Палата Верховного Суду - є постійно діючим колегіальним органом 

Верховного Суду, до складу якого входить двадцять один суддя Верховного Суду.  

Велика Палата Верховного Суду: 

1) у визначених законом випадках здійснює перегляд судових рішень у 

касаційному порядку з метою забезпечення однакового застосування судами норм 

права; 

2) діє як суд апеляційної інстанції у справах, розглянутих Верховним Судом як 

судом першої інстанції; 

3) аналізує судову статистику та вивчає судову практику, здійснює 

узагальнення судової практики; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Судді Верховного Суду обираються до Великої Палати зборами суддів 

відповідних касаційних судів з числа суддів таких касаційних судів. Кожен 

касаційний суд у складі Верховного Суду обирає по п’ять суддів до Великої 

Палати Верховного Суду. До складу Великої Палати Верховного Суду також 

входить Голова Верховного Суду за посадою. 

Суддя Верховного Суду, обраний до Великої Палати, здійснює 

повноваження судді Великої Палати Верховного Суду протягом трьох років 

(крім Голови Верховного Суду), але не більше двох строків поспіль. Суддя 

Верховного Суду, обраний до Великої Палати, а також Голова Верховного Суду 

не здійснюють правосуддя у відповідному касаційному суді. Суддя Верховного 

Суду, обраний до Великої Палати, не може бути обраний на будь-які адміністративні 

посади, окрім посади Секретаря Великої Палати Верховного Суду. 

Секретар Великої Палати Верховного Суду обирається з числа суддів 

Великої Палати строком на три роки та звільняється з посади Великою Палатою 

шляхом таємного голосування більшістю голосів. Звільнення з посади судді та 

припинення його повноважень, закінчення строку, на який суддю обрано Секретарем 

Великої Палати Верховного Суду чи до Великої Палати, припиняє його 

повноваження як Секретаря Великої Палати Верховного Суду. 

Секретар Великої Палати: 

1) організовує роботу Великої Палати і головує на її пленарних засіданнях; 
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2) організовує аналіз судової статистики, вивчення і узагальнення судової 

практики; 

3) інформує Пленум Верховного Суду про діяльність Великої Палати; 

4) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Засідання Великої Палати Верховного Суду вважається правомочним, якщо на 

ньому присутні не менше ніж дві третини її складу. 

ІІ) Касаційний адміністративний суд; 

ІІІ) Касаційний господарський суд; 

IV) Касаційний кримінальний суд; 

V) Касаційний цивільний суд. 

До складу кожного касаційного суду входять судді відповідної спеціалізації. 

У кожному касаційному суді утворюються судові палати з розгляду 

окремих категорій справ з урахуванням спеціалізації суддів. 

Кількість та спеціалізація судових палат визначаються рішенням зборів суддів 

касаційного суду з урахуванням вимог частин п’ятої та шостої цієї статті та судового 

навантаження. 

У Касаційному адміністративному суді обов’язково створюються окремі 

палати для розгляду справ щодо: 

1) податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

2) захисту соціальних прав; 

3) виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав 

громадян. 

У Касаційному господарському суді обов’язково створюються окремі 

палати для розгляду справ щодо (про): 

1) банкрутство; 

2) захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з 

антимонопольним та конкурентним законодавством; 

3) корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів. 

Інші палати у касаційних судах створюються за рішенням зборів суддів 

касаційного суду. 

Касаційний суд очолює його голова. 
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Голову касаційного суду обирають шляхом таємного голосування збори суддів 

відповідного касаційного суду з числа суддів цього суду. Голова касаційного суду 

обирається строком на чотири роки з правом обіймати посаду голови такого 

касаційного суду не більше двох строків поспіль. 

Голова касаційного суду може бути достроково звільнений з посади за 

ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного 

касаційного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів 

відповідного касаційного суду. 

Голова касаційного суду: 

1) представляє касаційний суд перед органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами з питань діяльності 

цього суду; 

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови касаційного 

суду; 

3) контролює ефективність діяльності структурного підрозділу апарату 

Верховного Суду, який здійснює організаційне забезпечення діяльності відповідного 

касаційного суду, погоджує призначення на посаду та звільнення керівника цього 

підрозділу - заступника керівника апарату Верховного Cуду, вносить подання про 

заохочення або накладення на нього дисциплінарного стягнення відповідно до 

законодавства; 

4) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову 

адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади 

суддів у касаційному суді у триденний строк з дня їх утворення; 

5) скликає збори суддів касаційного суду; вносить на розгляд зборів питання та 

головує на їх засіданнях; 

6) інформує збори суддів касаційного суду про стан правосуддя у відповідній 

судовій спеціалізації та практику вирішення окремих категорій справ; 

7) забезпечує виконання рішень зборів суддів касаційного суду; 

8) організовує ведення та аналіз судової статистики в касаційному суді, 

вивчення судової практики, інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою 

підвищення якості судочинства; 
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9) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів касаційного 

суду, підвищення їхнього професійного рівня; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законом. 

У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, 

визначених Конституцією України та ЗУ. Склад і порядок діяльності Пленуму 

Верховного Суду визначаються ЗУ «Про судоустрій і статус суддів». 

 

 

3. Повноваження судді Верховного Суду 

 

Відповідно до ст. 38 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» - суддею Верховного 

Суду може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя у Верховному Суді, а також відповідає одній із таких вимог: 

1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років; 

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше десять років; 

3) має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення 

представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше 

десять років; 

4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до 

вимог, визначених пунктами 1-3 цієї частини, щонайменше десять років. 

Суддя Верховного Суду: 

1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; 

2) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання Пленуму 

Верховного Суду; 

3) аналізує судову практику, бере участь у її узагальненні; 

4) бере участь у розгляді питань, що виносяться на збори суддів відповідного 

касаційного суду, та здійснює інші повноваження, визначені законом. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

