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АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ УКРАЇНИ 
 

Вступ. Мета: сформулювати основні принципи організації та 
функціонування апеляційних судів України; Завдання: аналіз 
законодавства, що забезпечує діяльність апеляційних судів України. 
Об’єкт: апеляційні суди як частина системи судоустрою України; 
Предмет: організація та функціонування апеляційних судів України, 
відповідно до: Закону України від 2 червня 2016 року «Про судоустрій та 
статус суддів» та Указу Президента України від 29 грудня 2017 року 
№ 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних 
судів в апеляційних округах» Використовуються загальнонаукові, 
емпірико-теоретичні, методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, 
теоретичний метод опису. Наукова новизна та практичне значення 
отриманих результатів. Виявлення позитивних та негативних наслідків 
реформування судової системи України. Практичне значення полягає в 
можливості надати рекомендації щодо заходів по вдосконаленню роботи 
апеляційних судів у судовій системі України. 

Основний матеріал. Останнім часом, президенти України вважають 
чомусь основним своїм завданням реформувати судову гілку влади. 
Проглядається цікава тенденція: і Янукович, і Порошенко відразу після 
обрання на посаду вирішують реформувати суди під себе. Так, У 2010 році 
було ухвалено ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» (Янукович став 
Президентом 25 лютого 2010 року), у 2016 році – уже Порошенко 
«проштовхнув» Закон із аналогічною назвою (посів пост Президента 
7 червня 2014 року). Головними змінами,що були введені законом від 
2 червня 2016 були: 1) закріплення трирівневої судової системи, яка діяла 
до 2010 року: суди першої інстанції, апеляційні та Верховний Суд; для 
розгляду окремих категорій справ відповідно до цього Закону в системі 
судоустрою діють вищі спеціалізовані суди; 2) створення Вищої ради 
правосуддя, яка включає 21 члена і здійснює відбір усіх суддів України на 
конкурсній основі; 3) переатестація всіх суддів: суддею може стати 
громадянин України, який володіє державною мовою, не молодший 30-ти 
років і не старший 65-ти, має вищу юридичну освіту та стаж професійної 
діяльності у сфері права не менш як 5 років (для ВС – 10 років); 
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4) зобов’язання для усіх суддів подавати дві декларації (свою та членів 
сім’ї); 5) згоду на арешт судді дає ВРП, а не Верховна Рада [1].  

Що стосується апеляційного суду: 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. 

У складі апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з 
розгляду окремих категорій справ. Апеляційний суд: 1) здійснює 
правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; 2) аналізує 
судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про 
результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, 
Верховний Суд; 3) надає місцевим судам методичну допомогу в 
застосуванні законодавства; 4) здійснює інші повноваження, визначені 
Законом.  

Головні зміни територіального розташування апеляційних судів були 
внесені Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 452/2017 
«Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в 
апеляційних округах». Після утворення апеляційних судів в апеляційних 
округах постало питання: «Хто буде займати місця суддів у новостворених 
судах?»  

Для задоволення потреб у суддівському складі Вища Рада 
Правосуддя 21 серпня 2018 року ухвалила рішення внести подання 
Президентові України про переведення суддів ліквідованих апеляційних 
судів. Згідно з законом України «Про судоустрій і статус суддів», суддю 
можна перевести до іншого суду без його згоди у разі реорганізації, 
ліквідації або припинення роботи суду. Окрім того, відповідно до ч. 3 
ст. 82 цього закону, переведення судді на посаду судді до іншого суду того 
самого або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у 
випадках реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду, в якому 
такий суддя обіймає посаду судді [1].  

На засіданні ВККСУ 3 серпня 2018 року було ухвалено рішення 
рекомендувати для переведення 582 суддів загальних апеляційних судів. 
179 суддів рекомендовано перевести з апеляційних адміністративних судів, 
134 судді – з апеляційних господарських судів.  

Щодо ліквідації та створення апеляційних судів, то Указом 
Президента № 452/2017 передбачено ліквідувати обласні апеляційні суди 
та створити апеляційні суди в округах. Зменшення кількості судів загалом 
не передбачено, за винятком того, що апеляційні суди Києва та Київської 
області об'єднають в один Київський апеляційний суд. Також в указі 
прописано, що, наприклад, новостворений Донецький апеляційний суд 
розміщуватиметься у Донецьку, Маріуполі та Бахмуті, а Луганський 
апеляційний – у Луганську та Сєвєродонецьку, Дніпровський апеляційний 
– у Дніпрі та Кривому Розі [2].  
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Також під ліквідацію підпадають апеляційні господарські та 
адміністративні суди. Указом № 454/2017 передбачено ліквідувати 
Дніпровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, Рівненський, 
Севастопольський та Харківський апеляційні господарські суди та 
створити: 1) Східний апеляційний господарський суд в апеляційному 
окрузі, що включає Донецьку, Луганську, Полтавську та Харківську 
області, з місцезнаходженням у місті Харкові; 2) Центральний апеляційний 
господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Дніпровську, 
Запорізьку та Кіровоградську області, з місцезнаходженням у місті Дніпрі; 
3) Південний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що 
включає Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, з 
місцезнаходженням у місті Севастополі; 4) Південно-західний апеляційний 
господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Миколаївську, 
Одеську та Херсонську області, з місцезнаходженням у місті Одесі; 
5) Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що 
включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ, 
з місцезнаходженням у місті Києві; 6) Північно-західний апеляційний 
господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Вінницьку, 
Волинську, Житомирську, Рівненську та Хмельницьку області, з 
місцезнаходженням у місті Рівному; Західний апеляційний господарський 
суд в апеляційному окрузі, що включає Закарпатську, Івано-Франківську, 
Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області, з місцезнаходженням у 
місті Львові [3].  

В іншому Указі № 455/2017 йдеться про ліквідацію Вінницького, 
Дніпровського, Донецького, Житомирського, Київського, Львівського, 
Одеського, Харківського та Севастопольського апеляційних адмінсудів та 
створення апеляційних адмінсудів в округах [4]. Варто зазначити, що 
підписання указів про ліквідацію та створення судів не означає, що місцеві 
та апеляційні суди припиняють працювати. Ці суди продовжують 
відправляти правосуддя, поки не будуть створені нові суди. 

Висновки: 
Таким чином, проаналізувавши законодавства, щодо діяльності 

апеляційних судів України слід зробити висновок про те, що організація та 
функціонування апеляційних судів України здійснюється у відповідності 
до: а) Закону України від 2 червня 2016 року «Про судоустрій та статус 
суддів»; б) укази Президента України від 29 грудня 2017 року «Про 
ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в 
апеляційних округах». Підписання указів про ліквідацію та створення 
судів не означає, що місцеві та апеляційні суди припиняють свою роботу. 
Вони продовжують відправляти правосуддя поки не будуть створені нові 
суди. 
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ВІДПОВІДІЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ 

ЗА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОРПОРАЦІЙ 
 

Вступ. Аналізуючи ситуацію, яка склалася в українському 
суспільстві, варто відзначити відсутність позитивних тенденцій розвитку 
економіки держави. Досліджуючи шляхи подолання економічних криз та 
формування потужної економіки іншими державами, можна виокремити 
декілька складових аспектів даних процесів:  

1) формування урядом доступного для розуміння членами суспільства 
плану-концепції розвитку економіки держави; 

2) здійснення чіткого, комплексного та систематичного правового 
регулювання суспільних відносин в сфері економіки та господарської 
діяльності; 

3) створення передумов для підвищення активності існуючих 
суб’єктів господарської діяльності та створення і розвитку нових; 

4) створення передумов для залучення іноземних інвестицій в 
розвиток економіки держави. 

Основний матеріал. Варто зазначити, що відповідно до досліджень 
вчених-економістів, важливу роль в процесі розвитку економіки держави 
займає саме активність малих та середніх суб’єктів господарської 
діяльності. 


