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Вступ. 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. 

Основний матеріал. Апеляційними судами з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення є 
апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах. Апеляційними 
судами з розгляду господарських справ, апеляційними судами з розгляду 
адміністративних справ є відповідно апеляційні господарські суди та 
апеляційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних 
апеляційних округах [1]. 

Повноваження апеляційного суду: 
1) здійснює правосуддя у 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 [2]. 
До складу апеляційного суду входять: 
• голова суду; 
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• заступник (ки) голови суду; 
• судді. 
У складі апеляційного суду також можуть утворюватися судові палати 

з розгляду окремих категорій справ.  
Судову палату очолює секретар судової палати, який обирається з 

числа суддів цього суду строком на три роки. 
Рішення про утворення судової палати, її склад, а також про обрання 

секретаря судової палати приймаються зборами суддів апеляційного суду 
за пропозицією голови суду. 

Секретар судової палати: 1) організовує роботу відповідної палати; 
2) контролює здійснення аналізу та узагальнення судової практики у 
справах, віднесених до компетенції палати; 3) інформує збори суддів 
апеляційного суду про діяльність судової палати. 

Суддя апеляційного суду. Суддя апеляційного суду здійснює 
судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також 
інші повноваження, визначені законом. Слідчий суддя апеляційного суду 
здійснює судовий контроль за дотриманням прав людини при проведенні 
негласних слідчих (розшукових) дій. Повноваження слідчого судді в 
апеляційному суді виконує голова апеляційного суду або інший суддя 
апеляційного суду, якого визначить голова суду для розгляду конкретного 
клопотання. Суддею апеляційного суду може бути особа, яка відповідає 
вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного 
оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя в апеляційному 
суді, а також має стаж роботи суддею не менше п'яти років.  

Голова апеляційного суду:  
1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
фізичними та юридичними особами; 

2) визначає адміністративні повноваження заступників голови 
апеляційного суду; 

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує 
призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника 
апарату суду, вносить застосування до керівника апарату суду, його 
заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення 
відповідно до законодавства;  

4) видає на підставі акта про призначення  судді на посаду, 
переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв'язку з 
припиненням повноважень судді відповідний наказ; 

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та 
Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової 
влади про вакантні посади суддів у апеляційному суді у триденний строк з 
дня їх утворення; 

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів апеляційного суду; 
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7) організовує ведення та аналіз судової статистики, організовує 
вивчення та узагальнення судової практики, інформаційно-аналітичне 
забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства; 

8) сприяє виконанню вимог щодо підтримання кваліфікації суддів 
апеляційного суду та підвищення їхнього професійного рівня; 

9) здійснює повноваження слідчого судді та призначає з числа суддів 
апеляційного суду суддів (суддю) для здійснення таких повноважень у 
випадках, визначених процесуальним законом; 

10) здійснює інші повноваження, визначені законом [3]. 
Голова апеляційного суду з питань, що належать до його 

адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження. 
У разі відсутності голови апеляційного суду його адміністративні 

повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням 
голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, 
який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності 
заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи 
на посаді судді. 

Заступник голови апеляційного суду здійснює адміністративні 
повноваження, визначені головою суду. 

Голова апеляційного суду, його заступники обираються на посади 
зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду таємного 
голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на 
три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, 
визначеному законом. 

Голова апеляційного суду, його заступники можуть бути достроково 
звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третьої від загальної 
кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менше 
як двома третинами суддів цього суду. 

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його заява 
або тривале  незадовільне виконання обов'язків голови суду, заступника 
голови суду відповідно, систематичне або грубе одноразове порушення 
закону при  їх виконанні. 

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді 
(крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути 
обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з 
дня такого дострокового звільнення. 

Звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а 
також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду 
в суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді. 

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати одну 
адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки поспіль, 
якщо інше не передбачено законом. У суді, кількість суддів в якому 
перевищує десять суддів, може бути обраний один заступник голови суду, 
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а в суді, кількість суддів в якому перевищує тридцять суддів, – не більше 
двох заступників голови суду. 

Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його 
від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених 
Законом [4]. 

Висновок. 
Отже, апеляційні загальні суди розглядають цивільні, кримінальні 

справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та 
порядку, передбачених процесуальним законом справи, що виникають із 
господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені 
процесуальним законом до їх підсудності, справи адміністративної 
юрисдикції (адміністративні справи). 
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Вступ. Конституційна скарга є новою формою звернення до 

Конституційного Суду України, яку було запроваджено у зв’язку із 
прийняттям змін до статті 55 Конституції України [1]. Ми підтримуємо 
висновок А.Ю. Олійника і О.В. Негодченка, що «право фізичної особи на 
конституційну скаргу – це закріплена в Конституції та законах України 


