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Аннотация. В статье анализируются проблемные теоретические и практические вопросы 
полномочий Верховного Суда Украины в условиях судебно-правовой реформы. Предложено 
внесение изменений в действующее ражданское процессуальное законодательство Украины. 
Ключевые слова: гражданский процесс, судопроизводство, Верховный Суд Украины, 
судебно-правовая реформа, гражданское процессуальное законодательство.

Анотація. У статті аналізуються проблемні теоретичні та практичні питання щодо повно-
важень Верховного Суду України в умовах судово-правової реформи. Запропоновано 
внесення змін до чинного цивільного процесуального законодавства України.
Ключові слова: цивільний процес, судочинство, Верховний Суд України, судово-правова 
реформа, цивільне процесуальне законодавство.

Section 2, 
Civil Procedure, Arbitration Proceedings. 

UDC 347.9

STATUS AND PLENARY POUWERS SUPREME COURT OF UKRAINE 
IN CONDITIONS JUDICIAL LAW REFORM OF UKRAINE

СТАТУС І ПОВНОВЖЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
В УМОВАХ СУДОВО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ

В Україні визнається і діє принцип верховенства 
права (частина перша статті 8 Конституції України). 
Конституційний Суд України у Рішенні від 2 листопа-
да 2004 року № 15-рп/2004 акцентував: «Верховен-
ство права – це панування права в суспільстві. Вер-
ховенство права вимагає від держави його втілення у 
правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема 
у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 
передусім ідеями соціальної справедливості, свобо-
ди, рівності тощо» (абзац другий підпункту 4.1 пункту 
4 мотивувальної частини). Європейський суд з прав 
людини у своїх рішеннях визначив окремі ознаки 
принципу верховенства права у розбудові національ-
них систем правосуддя та здійсненні судочинства, 
яких мають дотримуватись держави – члени Ради 
Європи, що підписали Конвенцію про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 року. Так, у спра-
ві «Пономарьов проти України» Європейський суд з 
прав людини наголосив, що «право на справедливий 
судовий розгляд, яке гарантовано пунктом 1 статті 6  
Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, має розумітися у світлі преамбули 

Конвенції, у відповідній частині якої зазначено, що 
верховенство права є спільною спадщиною Висо-
ких Договірних Сторін. Одним з фундаментальних 
аспектів верховенства права є принцип правової ви-
значеності, який передбачає повагу до принципу res 
judicata – принципу остаточності рішень суду. Цей 
принцип стверджує, що жодна зі сторін не має пра-
ва вимагати перегляду остаточного та обов’язкового 
рішення суду просто тому, що вона має на меті доби-
тися нового слухання справи та нового її вирішення» 
(пункт 40 мотивувальної частини Рішення від 3 квітня 
2008 року). У справі «Сокуренко і Стригун проти Укра-
їни» Європейський суд з прав людини зазначив, що 
«стаття 6 Конвенції не зобов’язує держав – учасників 
Конвенції створювати апеляційні чи касаційні суди. 
Однак там, де такі суди існують, необхідно дотриму-
ватись гарантій, визначених у статті 6» (пункт 22 мо-
тивувальної частини Рішення від 20 липня 2006 року). 
Відповідно до принципу верховенства права питання 
розподілу правосудних повноважень між Верховним 
Судом України та вищими судами, визначення стадій 
судочинства та форм провадження мають бути під-
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порядковані гарантіям права кожної людини на спра-
ведливий суд [1].

Верховний Суд України - найвищий судовий орган 
у системі судів загальної юрисдикції України, покли-
каний забезпечувати єдність судової практики, здій-
снювати правосуддя у порядку та спосіб, встановлені 
процесуальним законодавством України.

Право на судовий захист забезпечується консти-
туційними гарантіями здійснення правосуддя суда-
ми, утвореними на підставі Конституції України, та у 
визначеному законом порядку. Конституційні поло-
ження, які стосуються питань системи судів загаль-
ної юрисдикції, містяться у розділі VIII «Правосуддя» 
Конституції України. Статтею 125 Основного Закону 
України визначено систему судів загальної юрисдик-
ції в Україні. Верховний Суд України  є найвищим су-
довим органом у системі судів загальної юрисдикції, 
а вищими судовими органами спеціалізованих судів є 
відповідні вищі суди. 

Дослідження правового статусу і повноважень 
Верховного Суду України в умовах судово-правової 
реформи в Україні є важливим критерієм ефектив-
ності діяльності Верховного Суду України, що під-
тверджує актуальність вибраної теми.   

Проблемні теоретичні та практичні питання стосов-
но статусу і повноважень Верховного Суду України в 
умовах судово-правової реформи в Україні приверта-
ють увагу таких процесуалістів, як Вільгушинський М. 
Й., Гусаров К. В., Комаров В. В., Луспеник Д. Д., Попов 
О. І. та ін. Однак деякі питання, що охоплюються цією 
проблемою, зокрема, вироблення напрямків оптимі-
зації повноважень Верховного Суду України з метою 
забезпечення єдності судової практики, виявлення 
недоліків у чинному законодавстві, та рекомендацій з 
його вдосконалення, залишаються дискусійними і по-
требують подальшого дослідження.

Метою дослідження є теоретично-правовий аналіз 
етапів формування статусу і повноважень Верховно-
го Суду України в умовах судово-правової реформи, 
які входять у сферу полеміки науковців та юристів-
практиків; визначення конкретних пропозицій з метою 
вдосконалення чинного цивільного процесуального 
законодавства.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що 
правомірним може бути лише одноразове касаційне 
оскарження та перегляд рішень судів. Конституцій-
ний статус Верховного Суду України як найвищого 
судового органу в системі судів загальної юрисдикції 
не передбачає наділення його законодавцем повно-
важеннями касаційної інстанції щодо рішень вищих 
спеціалізованих судів, які реалізують повноваження 
касаційної інстанції. Визначення у частині другій стат-
ті 125 Конституції України Верховного Суду України як 
найвищого судового органу в системі судів загальної 
юрисдикції означає, що конституційний статус Вер-
ховного Суду України не передбачає наділення його 
законодавцем повноваженнями суду касаційної ін-
станції щодо рішень вищих спеціалізованих судів, які 
реалізують повноваження касаційної інстанції [1].

Законом України від 7 липня 2010 р. «Про судоу-
стрій і статус суддів» (далі Закон) покладено початок 
черговому етапу судово-правової реформи в Украї-
ні. До прийняття Закону найвищий судовий орган в 
системі судів загальної юрисдикції – Верховний Суд 
України, займав нішу касаційної інстанції, він був пе-
ревантажений справами, що негативно впливало на 
розгляд справ у розумні строки, ефективність реалі-
зації ролі судової влади у державі. 

В. В. Комаров справедливо зазначав, що через пе-
ревантаженість реалізація Верховним Судом України 
повноважень, наданих законом, стала неефектив-
ною, велику кількість справ Верховний Суд України не 
міг розглянути протягом розумного строку [2, с. 593]. 
К. В. Гусаров підтримав таку точку зору, підкреслю-
вав, що об’єктивному скороченню строків перегляду 
судових рішень буде сприяти функціонування вищих 
спеціалізованих судів як судів касаційної інстанції [3, 
с. 76]. В. В. Комаров також звертає увагу на втілення 
класичної моделі трьохінстанційності у цивільному 
судочинстві. Однак наявність Верховного Суду Украї-
ни розглядається як особливість цивільного судочин-
ства, що відбиває специфічність чинної судової сис-
теми, - відповідно з законодавством про судоустрій та 
процесуальним законодавством Верховний Суд Укра-
їни, розглядаючи справи згідно до своїх повноважень, 
забезпечує в основному єдність судової практики [4, 
с. 83].

У літературі розглядається питання про офіційне 
тлумачення таких понять, як «найвищий судовий ор-
ган», «вищий судовий орган», надане Конституційним 
Судом України у Рішенні від 11.03.2010р. № 8-рп/2010, 
- конституційний статус Верховного Суду України як 
найвищого судового органу в системі судів загальної 
юрисдикції, не передбачає наділення його законо-
давцем повноваженнями касаційної інстанції щодо 
рішень вищих спеціалізованих судів, які реалізують 
повноваження касаційної інстанції. Європейський суд 
з прав людини у своєму рішенні у справі «Добертен 
проти Франції» зазначив, що держави-учасниці Ради 
Європи повинні організувати свою судову систему у 
такий спосіб, щоб їх суди і трибунали виконували ко-
жен свою функцію, притаманну їм [5, с. 142-143].

У наукових дослідженнях загальнооб’язковість по-
станов Верховного Суду України розглядається в кон-
тексті їх прецедентного характеру як кроки у напрямку 
сприйняття доктрини судового прецеденту вітчиз-
няною правовою системою. Проте Попов О. І. таке 
сприйняття визнається частковим, оскільки лише за-
кріплення на законодавчому рівні обов’язковості пра-
вових позицій Верховного Суду України ще не може 
свідчити про наділення його правотворчими функці-
ями. Робиться висновок про наявність в діяльності 
Верховного Суду України, поряд з правозастосовною, 
ознак конкретизації права (створення деталізованих 
правових позицій під час здійснення дій по усуненню 
неоднаковості у застосуванні правових норм). Крім 
того, робиться висновок про наявність певних шля-
хів реалізації в постановах Верховного Суду України 
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принципу правової визначеності, як невід’ємного ком-
поненту принципу верховенства права відносно од-
наковості застосування правових норм; закріплення 
на законодавчому рівні обов’язкового характеру пра-
вових позицій, викладених у постановах Верховного 
Суду України [6, с. 12-13]. 

Відповідно з положеннями Закону внесені зміни 
у Цивільний процесуальний кодекс України щодо ді-
яльності Верховного Суду України, - глава 3 розділу 
V «Провадження у зв’язку з винятковими обставина-
ми» викладена у нової редакції за назвою «Перегляд 
судових рішень Верховним Судом України». Нова 
редакція глави 3 розділу V ЦПК України пов’язана з 
суттєвими змінами судової системи відповідно з по-
ложеннями Закону. 

Такими новелами є:  зміна підстав перегляду су-
дових рішень Верховним Судом України, скорочення 
кола осіб, які мають право на звернення про перегляд 
судових рішень Верховним Судом України; конкрети-
зовані підстави для подання заяви про перегляд су-
дових рішень; змінено порядок подання заяви про пе-
регляд, підготовки справи до розгляду, формування 
колегії суддів  та ін. Відповідно до Закону Верховний 
Суд України: здійснює правосуддя в порядку, встанов-
леному процесуальним законом, а також аналіз судо-
вої статистики, узагальнення судової практики; надає 
висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосу-
ються судоустрою, судочинства, статусу суддів, вико-
нання судових рішень та інших питань, пов’язаних із 
функціонуванням судової системи України; надає ви-
сновок 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 не-
можливість виконання Президентом України своїх 
повноважень за станом здоров’я; звертається до Кон-
ституційного Суду України щодо конституційності за-
конів, інших правових актів, а також щодо офіційного 
тлумачення Конституції та законів України; забезпе-
чує однакове застосування норм права судами різних 
спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені проце-
суальним законом; здійснює інші повноваження, ви-
значені законом. До складу Верховного Суду України 
входять сорок вісім суддів, із числа яких обираються 
Голова Верховного Суду України та заступники Голо-
ви Верховного Суду України.

У Верховному Суді України діють чотири судові 
палати: в адміністративних справах, у господарських 
справах, у кримінальних справах, у цивільних спра-
вах, до складу яких входять судді відповідної спеціалі-
зації (адміністративної, господарської, кримінальної, 
цивільної). Судові палати  здійснюють правосуддя в 
порядку, встановленому процесуальним законом; 
аналізують судову статистику та вивчають судову 
практику, здійснюють узагальнення судової практики; 
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Однак зазначена судова реформа мала певні не-
доліки: звужені повноваження Верховного Суду Укра-
їни, які не дозволяють йому в повній мірі відповідати 

статусу найвищого судового органу у державі (Верхо-
вний Суд України не переглядав судових рішень у ци-
вільних справах з підстав неоднакового застосування 
судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих 
норм процесуального права); Верховний Суд України 
не наділявся повноваженням надавати рекоменда-
ційні роз’яснення іншим судам з питань застосування 
законодавства на основі узагальнення судової прак-
тики й аналізу даних судової статистики; особам, які 
не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання 
про їх права та обов’язки, не надавалося право звер-
нення із заявою про перегляд судового рішення до 
Верховного Суду України [6. с.8-9]. 

Порядок вирішення питання про допуск справи 
до провадження також викликав певні зауваження, - 
відповідно з положеннями ст. 360 ЦПК питання про 
допуск справи до провадження вирішувала колегія 
у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 
яка формувалася без участі суддів, що прийняли рі-
шення, яке оскаржується. Виникала ситуація, коли 
один й той самий суд спочатку розглядав справу як 
касаційна інстанція, а потім вирішував питання про 
допуск цієї справи до провадження у Верховному 
Суді України.  Однак цей самий суд є також і судом ка-
саційної інстанції, попередній розгляд справи в якому 
визначається як необхідна умова для подальшого пе-
регляду справи у Верховному Суді України. Отже ви-
никали певні сумніви відносно доступності правосуд-
дя [7, с. 55]. Як зазначає  Н. Ю. Сакара, доступність 
правосуддя пов’язана не лише з фізичним доступом 
до суду й судових процедур, а також з захистом по-
рушених прав і свобод за допомогою належних, тобто 
справедливих процедур [8, с. 48]

З прийняттям Закону України № 192-VIII від 
12.02.2015 р. «Про забезпечення права на справед-
ливий суд» відбулися позитивні зміни у діяльності 
Верховного Суду України – розширено коло підстав 
для подання заяви про перегляд судових рішень (зо-
крема, у випадку неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції одних і тих самих норм процесу-
ального права - при оскарженні судового рішення, яке 
перешкоджає подальшому провадженню у справі або 
яке прийнято з порушенням правил підсудності або 
встановленої законом компетенції судів щодо розгля-
ду цивільних справ); змінений порядок подання за-
яви про перегляд судових рішень – заява подається 
безпосередньо до Верховного Суду України; допуск 
справи до провадження вирішується суддею-допо-
відачем Верховного Суду України. Ст. 360-7 викла-
дена у нової редакції, яка надає можливість суддям 
нижчих інстанцій більшої самостійності при ухваленні 
рішень, - висновки щодо застосування норм права, 
викладені у постановах Верховного Суду України, є 
обов’язковими для всіх суб’єктів владних повнова-
жень, які застосовують у своїй діяльності норматив-
но-правовий акт, що містить відповідну норму права; 
висновки щодо застосування норм права, викладені у 
постановах Верховного Суду України, враховуються 
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іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні 
таких норм права, причому суд має право відступити 
від правової позиції, викладеної у висновках Верхо-
вного Суду України, з одночасним наведенням відпо-
відних мотивів.

Однак деякі повноваження Верховного Суду 
України щодо досягнення  єдності судової практики 
потребують подальшої оптимізації. М. Й. Вільгушин-
ський справедливо звертає увагу на необхідність ви-
рішення питання про обов’язкову участь у засіданнях 
пленуму вищих спеціалізованих судів представників 
вищих судів інших спеціалізацій та Верховного Суду 
України, запропоновано попереднє направляти до 
них проекти постанов пленуму, враховувати їх по-
зиції, а прийняти постанови надсилати на їх адресу. 
Консолідація зусиль зазначених судів розглядається 
як потужний чинник у формуванні єдності стабільної 
судової практики як джерела права; таку співпрацю 
необхідно розпочати з визначення її критеріїв та на-
прямів [5, с. 145, 146]. 

Підводячи підсумки, запропоновано внести на-

ступні зміни щодо діяльності Верховного Суду Укра-
їни у цивільному судочинстві. З метою забезпечення 
конструктивної співпраці Верховного Суду України і 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ у напрямі забезпечен-
ня єдності судової практики доцільно збільшити коло 
повноважень Верховного Суду України, зокрема упо-
вноважити Верховний Суд України надавати Вищому 
спеціалізованому суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ рекомендаційні роз’яснення з 
питань застосування законодавства щодо вирішення 
справ цивільної юрисдикції;  розглядати проблемні 
питання застосування норм права, - неоднакового за-
стосування судом (судами) касаційної інстанції одних 
і тих самих норм матеріального права, неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції одних і тих 
самих норм процесуального права. Одним з критері-
їв такої співпраці можуть бути визначені підстави для 
подання заяви про перегляд судових рішень Верхо-
вним Судом України, зазначені у ст. 355 Цивільного 
процесуального кодексу України.
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