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ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС 
РОЗВИТКУ СУДОУСТРОЮ УКРАЇНИ 

У ХХ СТОЛІТТІ 

Аналізуються етапи розвитку та реформування конституційної нормотворчості, 
органів суду та правосуддя, суду Вищої юрисдикції, нотаріату, адвокатури та 
органів юстиції з дня прийняття першої Конституції України до сьогодення. 

Ключові слова: суд, органи суду, суд Вищої юрисдикції, нотаріат, 
адвокатура, органи юстиції, правопорядок, законність, судова реформа.  

 
Анализируются этапы развития и реформирования конституционного 

нормотворения, органов суда и правосудия, суда Высшей юрисдикции, нотариата, 
адвокатуры и органов юстиции со дня принятия первой Конституции Украины 
до сегодня. 

Ключевые слова: суд, органы суда, суд Высшей юрисдикции, нотариат, 
адвокатура, органы юстиции, правопорядок, законность, судебная реформа.  

 
The stages of constitutional rule-making of court services and justice, court of 

highest jurisdiction, notaries, bar and justice authorities development and formation 
since the date of Constitution acceptance till nowadays are considered in this article. 
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За сімнадцять років напруженої й непростої 
роботи з розбудови Української демократичної й 
суверенної держави були не тільки здобутки, а й 
недоліки та помилки. Зараз процес розбудови 
Української держави продовжується в складних 
політичних, економічних, соціальних та 
зовнішніх умовах. Українському народові не 
бракує досвіду державотворення. Сучасний етап 
конституційного будівництва в Україні розпочався 
не на пустому місці, він є завершальним у 
процесі формування конституційного права 
нашої країни.  

Мета цієї статті полягає у здійсненні 
комплексного аналізу формування судової системи 
України протягом становлення української 
державності в контексті здійснення в державі 
судово-правової реформи та вироблення концепції 
оптимізації діяльності судів в умовах побудови 
правової держави, всебічної трансформації 
суспільства, а також курсу України на інтеграцію 
в Європейський Союз. 

Багато дослідників поділяють думку про те, 
що завдання суду являє собою не тільки розгляд 
«специфічних» питань розділу влади, але й 
питань, безпосередньо пов’язаних з теорією 
розділу влади в цілому. Так суд зобов’язаний 

визначити ступінь вторгнення однієї конституційної 
гілки влади в іншу й встановлення того, в якій 
мірі це передумовлює втручання в сумісній 
діяльності органів, здійснюючих державну владу. 

Упродовж ХІІ-ХІІІ століть українська державність, 
а безпосередньо становлення Київської Русі 
розвивалося переважно в контексті становлення 
державних форм тогочасних європейських 
держав. Свідченням цього є, зокрема, те, що 
першою збіркою законів Київської держави 
Княжої Доби («Руська Правда») визнавалося 
високе покликання Права і Суду в суспільстві. 
Занепад внаслідок татаро-монгольської навали 
зупинив процес творення власної державності 
нашого народу, творення її правового змісту. Так 
скінчився перший етап формування українського 
державотворення. 

Відновлення процесу становлення української 
державності припадає на період Гетьманської 
України (ХІІ-ХІІІ ст.). Саме цей період науковці 
визначають як другий етап становлення 
української державності, а, відповідно до цього, 
й Конституції. Так розпочався другий етап 
становлення української державності. Домінуючою 
державницькою ідеєю Гетьманської України було 
вирвати Україну з-під влади Москви. Показовими 
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правовими документами є політичний меморіал 
«Вивід прав України» Гетьмана Пилипа Орлика, 
написаний ним для захисту національних прав 
України, правовий уклад відносно прав і 
вольностей Війська Запоріжського – «Пакти й 
конституція законів і вольностей Війська 
Запоріжського», які були укладені у вигляді 
договору із виборцями та Військом Запоріжським. 
А вже в 1710 р. була прийнята та почала діяти 
перша в Європі Конституція. Розробка, редагування 
і прийняття її пов’язані теж з іменем Пилипа 
Орлика. В Конституції задокументоване право 
України на самовизначення і незалежне державне 
існування. 

Конституцію Пилипа Орлика певною мірою 
можна вважати першою європейською конституцією 
в сучасному розумінні. У ній були сформульовані 
головні принципи побудови держави. Передовсім 
закріплено принцип визволення України від 
«чужого панування» (принцип незалежності чи 
державного суверенітету в сучасному розумінні); 
певною мірою закріплено принцип поділу влади: 
законодавчим органом була Рада, з якою Гетьман 
мав попередньо узгоджувати всі важливі 
державні справи; Генеральний Суд мав діяти 
незалежно і приймати рішення на основі закону. 
У такий спосіб перша українська Конституція на 
вісімдесят років випереджала ідеї Французької 
революції [10, с. 8-9]. З іншого боку, немає 
сумніву в тому, що Конституція 1710 р. не могла 
бути укладена без впливу західноєвропейських 
ідей парламентаризму, які посприяли започаткуванню 
сучасних республіканських форм правління та 
елементів парламентаризму в державному ладові 
Гетьманщини ще задовго до хвилі буржуазно-
демократичних революцій у Європі [11, с. 7-9]. 
Під впливом історичних подій, у результаті 
політичного перевороту в кінці ХVII – на 
початку XVIII століття Конституція 1710 р., на 
жаль, не набула чинності. 

Конституційне будівництво в Україні мало 
місце в XX ст., під час відновлення української 
державності в 1917-1920 рр. Воно й стало третім 
етапом, який відкрив нову сторінку в житті 
українського народу. Розпочалося становлення 
третьої української держави після двох попередніх – 
княжої та козацької. 

Найважливішим конституційним актом третього 
етапу формування конституційного права в 
Україні був III універсал Центральної Ради від          
7 (20) листопада 1917 р., яким проголошувалося 
утворення Української Народної Республіки на 
підставі її федерального союзу з Росією, а 
населенню України надавалися найважливіші 
демократичні права і свободи. 

Своєрідним джерелом українського конститу-
ціоналізму можна вважати конституцію Української 
народної Республіки (Статут про державний 
устрій, права і вольності УНР) [11, с. 105-113], 
яка була ухвалена на засіданні Малої Ради               
29 квітня 1918 р. У зв’язку з державним 
переворотом, вона теж не набрала чинності. 

Проте цей акт є важливою історико-правовою 
пам’яткою українського конституціоналізму. За 
своїм змістом конституція УНР була типовою 
конституцією «другої хвилі» державотворення. Її 
можна вважати реакцією українського суспільства 
на колоніальний статус України в рамках 
історичного періоду існування і розпаду Російської 
імперії. 

Зміст Конституції УНР свідчить про її належність 
до категорії тих нових європейських конституцій, 
які характеризувалися як найдемократичніші. 
Дійсно, Конституція УНР була першою серед 
конституцій «другої хвилі», ухвалених у Європі, 
адже Веймарська Конституція була ухвалена 
роком пізніше (1919 р.), а інші високо- 
демократичні конституції, до яких слід віднести 
польську та чехословацьку, були ухвалені лише 
на початку 20-х років ХХ ст. 

Відмінною особливістю Конституції УНР є 
положення стосовно прав національних меншин 
та їх розвиток. Йдеться про права російської, 
єврейської, польської, білоруської, чеської, 
молдавської, німецької, татарської, грецької та 
болгарської етнічних груп на національно-
персональну автономію, тобто на самостійне 
влаштування їхнього національного статусу 
(розділ VII, п. 69-78). Положення цього розділу 
істотно випереджали аналогічні положення 
інших європейських конституцій «другої хвилі», 
що укладалися після Першої світової війни. 
Можливо, саме звідси бере свій початок аксіома 
українського конституціоналізму – гарантований 
захист прав національних меншин та будь-яких 
інших етнічних груп, завдяки чому Україна і досі 
лишається островком етнічного миру у просторі 
міжетнічних конфліктів, що вирують майже на 
всьому пострадянському просторі. 

Слід особливо наголосити, що більшість з 
переліку прав і свобод людини і громадянина, які 
містилися у Конституції УНР, згодом були занесені 
до Загальної декларації ООН з прав людини, а також 
до інших міжнародно-правових актів з прав людини. 

Оригінальність Конституції УНР полягає 
також у досить своєрідній моделі організації 
державної влади. При поділі на законодавчу 
(Всенародні Збори, обрані шляхом всенародного 
голосування), виконавчу (Рада Народних Міністрів, 
що формується Головою Всенародних Зборів та 
затверджується Всенародними Зборами) та 
судову зовні незрозуміла відсутність інституту 
глави держави (президента) [12, с. 14-16]. 

Як і Конституція Пилипа Орлика 1710 р., 
Конституція УНР 1918 р. не набрала чинності. 
Стався державний переворот, а потім було 
встановлено комуністично-тоталітарний режим, 
організаційно оформлений у вигляді псевдо- 
державності в рамках Української РСР, який 
існував в Україні аж до 1991 р. 

Драматичні обставини зміни режимів у 1917-
1919 рр. стримували і деформували державотворчі 
процеси молодої Української держави, спрямувавши 
їх врешті-решт у площину втрати незалежності 
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та державності. Розвиток судової системи 
України за часів існування СРСР умовно можна 
поділити ще на декілька етапів [2, с. 51]. 

Діяльність і організація радянських судів, що 
стихійно виникали, відрізнялася від діяльності 
існуючих судів. По-перше, правосуддя здійснювалося 
революційними трибуналами (кримінальні справи 
про контрреволюційні зазіхання, мародерство, 
саботаж тощо) і місцевими судами (цивільні 
позови – до 3 тис. руб, кримінальні справи – до 
двох років позбавлення волі). По-друге, істотним 
фактором є виборність усіх суддів, колегіальність 
розгляду справ (народні засідателі), можливість 
звернення кожного громадянина до суду для захисту 
своїх прав та інтересів, а також його право 
виступати в суді в ролі захисника або обвинувачувача. 

Конституційне будівництво в Україні мало 
місце в часи приєднання УРСР у складі СРСР, 
охоплювало 1922-1991 р. і відрізнялося від інших 
етапів не стільки здобутками, скільки негативними 
явищами. Конституційне право в цей час мало 
декларативний характер, існувало здебільшого 
тільки на папері. 

Прийняті в цей час конституції не мали 
демократичної форми, проголошували головні 
права й свободи для мешканців України, якими 
вони не мали можливості користуватися.  

Тільки 27 лютого 1919 р. Тимчасовий робітничо-
селянський уряд затвердив Положення про 
Народний комісаріат юстиції, надавши йому такі 
повноваження: організація та загальне спрямування 
діяльності судових установ; опрацювання, впровадження 
в життя норм цивільного і кримінального права; 
сприяння правовому оформленню радянського 
ладу в різних галузях життя. 

Першим декретом Народного секретаріату 
про суд була постанова «Про введення народного 
суду на Україні», затверджена ЦВК Рад України 
04 січня 1918 р., якою передбачалася ліквідація 
всіх діючих на той час судових установ: 
окружних судів, судових палат, військових і 
морських судів, комерційного суду в м. Одесі, 
волосних і мирових судів. Ліквідувалися також 
інститути прокурорського нагляду, слідчих, 
нотаріусів, судових приставів, присяжної та 
приватної адвокатури. 

Принципи організації нового радянського 
суду на Україні були майже копією принципів і 
підходів, запроваджуваних у РФСР, за винятком 
того, що за згаданою постановою Народного 
секретаріату від 04 січня 1918 р., всупереч 
декрету № 1 «Про суд» в РФСР, де мирові суди 
зберігалися, в УРСР вони були ліквідовані. Не 
організовувалися, на відміну від Росії, й суди 
другої інстанції. На Україні були створені 
дільничні, повітові та міські суди. 

До складу кожного із названих судів входило 
десять суддів, із них два постійних і вісім 
чергових. Названою постановою апеляційний або 
касаційний порядок перегляду справ в Україні 
вважався зайвим. Вироки виносилися «ім’ям» 
народу України більшістю голосів членів суду та 

були остаточними, не підлягали оскарженню й 
підлягали негайному виконанню, що, безумовно, 
було кричущим порушенням прав людини. А в 
разі виявлення «нових істотних обставин» у 
справі вона могла бути переглянута тим самим 
судовим органом.  

14 лютого 1919 р. Рада Народних Комісарів 
УРСР декретом «Про суд» розпочала руйнування 
судів, створених за часів Української Народної 
Республіки та Української держави за Гетьманату. 
Зокрема, ліквідовувалися Генеральний Суд, 
судові палати, окружні палати, окружні суди, 
з’їзди мирових суддів, мирові суди, суди 
військові, морські, волосні, комерційні, а також 
установи, що були при них: прокурорський 
нагляд, нотаріат, присяжна і приватна адвокатура. 
При цьому було затверджено тимчасове 
Положення про народні суди та революційні 
трибунали УРСР, аналогічно до того, що було 
введено в Росії, за яким створено дві самостійні 
судові системи: народні суди і ради народних 
суддів; революційні трибунали. Згідно з цим 
Положенням, за прикладом РФСР на Україні було 
організовано єдиний народний суд. Впроваджувався 
касаційний порядок оскарження вироків і рішень 
народних судів, для чого й були організовані 
раднарсуди, які складались із усіх постійних 
народних суддів міста чи повіту [3, с. 14]. 

Положенням «Про судоустрій» РФСР від 1922 р. 
були скасовані революційні трибунали, встановлена 
єдина система загальногромадянських судів із 
наявністю народних, губернських і верховних 
судів. За своєю суттю ця система стала прототипом 
сучасної судової системи. За судовою реформою 
1922 р. в УРСР склалася комбінована система 
судового управління [4, с. 28]. 

Остаточно судова система УРСР була 
сформована відповідно до Положення про 
судоустрій, затвердженого Всеукраїнським 
Центральним виконавчим комітетом 16 грудня 
1922 р. Положення закріпило сталу структуру 
судів, порядок їх формування, функції та 
повноваження посадових осіб судової системи. 

Виділяючи другий етап становлення судової 
системи УРСР в складі СРСР, неможливо не 
виділити період репресій і сваволі з 1929 р., коли 
почали діяти позасудові органи «трійки», 
наділені повноваженням розглядати великі 
господарські та політичні справи (що поступово 
значною мірою витиснули суди), які в 
подальшому перейшли в підпорядкування НКВС 
СРСР; провадження у справах було негласним, 
підсудні були позбавлені права захищатися, 
оскаржити рішення суду й мати свого адвоката 
[6, с. 67]. Заходи покарання виконувалися 
негайно, вироки щодо сфальсифікованих справ 
стосовно «ворогів народу» нанесли величезних 
збитків радянській державі, не тільки з моральної, 
матеріальної та фізичної точок зору. У ці ж роки 
відбулася легальна деформація судочинства – 
зникли демократичні принципи, що служили 
гарантіями прав і свобод громадян [7, с. 11]. 
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Прийнята у 1936 р. Конституція СРСР 
позбавила союзні республіки права видавати своє 
законодавство. Закон «Про судоустрій» від 
16.08.1938 р. підкорив Центру всі суди без 
винятку. Верховний суд СРСР міг 
безперешкодно втручатися в їх діяльність, 
незважаючи на Вищі судові інстанції союзних 
республік (слід зазначити, що вперше принцип 
незалежності суддів законодавчо закріплений у 
Конституції СРСР 1936 р.). Потім уже в 
Конституції СРСР 1977 р. й у всіх конституціях 
союзних республік проголошувалося, що судді та 
народні засідателі незалежні й підкоряються 
тільки закону. 

Після організації за Постановою ВК і РИК 
УРСР від 20 липня 1936 р. Народного комісаріату 
юстиції Союзу СРСР відділ прокуратури НКЮ 
УРСР був реорганізований у республіканський 
центральний орган – Прокуратуру УРСР на чолі з 
Генеральним прокурором. 

Етап «завершення будівництва соціалізму» (1937-
1957 р.) в діяльності судової системи в Україні 
вважається одним із найскладніших періодів як 
для держави, так і для судових органів. Саме тоді 
відбулася легальна деформація судочинства, яке 
було позбавлено ряду демократичних принципів, 
що служили гарантією прав і свобод громадян. 

У зв’язку із змінами вищого керівництва, що 
відбулися в СРСР на початку 1953 р., 
скасуванням позасудових репресивних органів, 
наділенням Верховного Суду СРСР правом 
переглядати за протестами Генерального 
прокурора СРСР постанови згаданих судів, 
реабілітацією жертв сваволі та беззаконня, що 
почала проводитися, змінилися основні функції 
діяльності радянських судових органів. 

На етапі «будівництва комунізму» (1957-1970 рр.) 
так можна виділити третій етап становлення 
судової системи з урахуванням інтересів 
республіки, відмирання репресивної структури. 
«Нові зміни» в суспільно-політичній, соціальній, 
економічній сферах життєдіяльності суспільства 
та держави спричинили, зокрема, й істотні 
демократичні зрушення в судовій системі, що 
полягали в проголошенні принципу здійснення 
правосуддя тільки судом, у розширенні прав 
обвинувачуваного на юридичний захист, у 
підвищенні ролі адвокатури, залученні 
громадськості до діяльності судових органів. У 
цей період було прийнято Закон «Про судоустрій 
УРСР» 1960 р. [7, с. 56-58], який зберіг судову 
систему, що існувала раніше, розширивши 
компетенцію цих органів; затверджені нові 
Кримінальний та Кримінально-процесуальний 
кодекси УРСР (були введені в дію 01.04.1961 р.); 
прийняті нові Цивільний та Цивільний 
процесуальний кодекси УРСР 1963 р. У цей час 
створюються товариські суди, що діяли на 
підставі Положення «Про Товариські суди», 
затвердженого Президією Верховної Ради УРСР 
1961 р. [8, с. 3]. Замість дільниць народного суду 
новий Закон «Про судоустрій» передбачив 

створення єдиного народного суду району чи 
міста, що не має районного поділу. 

Всі ці заходи дозволили значною мірою 
демократизувати органи правосуддя посилити 
процесуальні гарантії прав обвинуваченого та 
потерпілого, розширити права захисту шляхом 
допущення захисника не тільки на судовий 
розгляд, а й на попереднє слідство, підвищити 
роль народних засідателів. 

Після прийняття нової Конституції СРСР у 
1977 р. було прийнято нову Конституцію УРСР 
1978 р., що сприяло перегляду ряду законодавчих 
актів. Основний напрям діяльності судів цього 
періоду був пов’язаний із реабілітацією жертв 
сваволі та беззаконня.  

Наступні підходи до проблем законності, 
правопорядку, охорони прав і свобод громадян 
ознаменувалися новими, як і колись, глибокими 
суспільно-політичними, соціальними й економічними 
перетвореннями в СРСР із середини 80-х років. У 
цей період, перш за все, увага приділялася 
підвищенню авторитету суду й забезпеченню 
його незалежності.  

Четвертий заключний етап («четверта хвиля») 
формування конституційного права України 
розпочався після того, як вона стала в 1991 р. 
суверенною державою, і продовжується до 
нашого часу. Цей етап характеризується значними 
досягненнями в галузі демократичного конституційного 
будівництва. Прийнята конституція 1996 р., деякі 
конституційні закони створюють потрібні умови 
для демократичного державотворення. Формування 
конституційного права в Україні не завершилося. 
Ще багато сфер суспільних відносин вимагають 
конституційно-правового врегулювання, в тому 
числі й судова система. Конституційна нормо-
творчість в Україні у наш час продовжується з 
використанням досвіду конституційного будівництва 
минулих років [1, с. 15]. 

Сучасна демократія вимагає здійснювати 
законодавчу функцію, виходячи з визнання 
народу єдиним і неподільним джерелом влади, 
здійснюючи це як безпосередньо, так і через 
установи народного представництва. 

Законодавча гілка влади та окреслення 
компетенції Верховної Ради України винятково 
законодавчою діяльністю сприяє, з одного боку, 
суттєвому поліпшенню її діяльності, а з іншого – 
дозволяє зосередитися на зобов’язанні щодо 
відповідальності за стан справ з реалізації і 
забезпечення ефективності управлінських рішень, 
підвищення ефективності законодавчої діяльності 
Верховної Ради України, забезпечення її якості – 
особливо європейського змісту. Конструктивними 
мають стати взаємовідносини законодавчої та 
судової влади. 

Основними напрямами реформування судової 
системи та становлення її як третьої незалежної 
гілки влади є створення цієї системи на основі 
єдності системи судів загальної юрисдикції, 
територіальності й спеціалізації; доступності, 
відкритості й гласності правосуддя, участі 
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народу в його здійсненні й самостійності судів і 
незалежності суддів; колегіального й одноособового 
розгляду справ, а також суворого дотримання 
правосуддя, закріплених у ст. 129 Конституції 
України. З прийняттям Конституції України суд 
не тільки має вирішувати спори про право, не 
тільки реалізовувати принцип справедливості у 
правозастосовчій практиці, а й виступати 
своєрідним арбітром у спорах стосовно відповідності 
нормативно-правових актів Конституції та законів 

України. В цьому плані особливо зростає необхідність 
взаємовідносин законодавчої судової гілок влади [9]. 

На сучасному етапі судова система в Україні 
перебуває в процесі реформування. Проведення 
судово-правової реформи визначає важливість 
роботи вчених-правознавців та політологів із 
вироблення ефективного механізму розбудови 
судової влади за принципами, визначеними 
Конституцією України, з урахуванням її специфіки, 
світового досвіду та національних особливостей. 
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