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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та охарактеризовано поняття правозахисних гарантій прав людини в Україні, судового захисту, 

а також визначено їх місце в структурі механізму правового захисту. Визначено судовий захист у системі правозахисних 
гарантій прав людини в Україні. Встановлено, що судова влада є основою, фундаментом правової держави та громадян-
ського суспільства, без професійної діяльності якої насамперед на засадах абсолютної незалежності взагалі ставиться під 
сумнів її існування. Рівень розвитку судової системи безпосередньо вказує на рівень демократії в суспільстві.
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SUMMARY
The article discusses and characterizes the notion of human rights guarantees for human rights in Ukraine, judicial protection, 

and defines their place in the structure of the mechanism of legal protection. Judicial protection in the system of human rights 
guarantees of human rights in Ukraine has been determined. It is established that the judiciary is the foundation, the foundation of 
the rule of law and civil society, without professional activity, which, above all, on the basis of absolute independence, casts doubt 
on its existence. The level of development of the judiciary directly indicates the level of democracy in society.
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Постановка проблеми. Статтею 6 Конституції 
України визначено, що державна влада в Україні здійс-
нюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження у встановлених 
Конституцією України межах і відповідно до законів 
України [1]. Особливе місце в правовій державі нале-
жить судовій владі. Головне завдання, що стоїть перед 
усіма без винятку судами, – це захист прав та законних 
інтересів людей від будь-якого свавілля як з боку інших 
осіб, так і з боку державних органів. Правосуддя нашим 
судом здійснюється у формі кримінального, цивільного 
та адміністративного судочинства, розгляду справ про 
адміністративні правопорушення. Призначення суду 
загалом полягає у захисті людських прав та на під-
ставі рішень судів у відновленні цих порушених прав. 
Для реалізації свого права на судовий захист потрібно 
звертатись до судів України та Європейського суду з 
прав людини. Порядок звернення до судів визначений 
Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом 
адміністративного судочинства України, Господарським 
процесуальним кодексом України, Кримінальним про-
цесуальним кодексом України, Законом України «Про 
судовий збір». Правові норми, які містяться у цих нор-
мативних документах, передбачають саме правозахисні 
гарантії, які спрямовані на створення певних умов, спо-
собів та засобів, які забезпечують реальну захищеність 

прав людини, дають можливість для звернення до суду 
за захистом та відновленням своїх порушених прав. 

Актуальність теми дослідження. Задача поглибле-
ного теоретико-правового дослідження проблеми судового 
захисту в системі правозахисних гарантій прав людини в 
Україні час від часу ставиться перед вченими. Проте фун-
даментальних досліджень, де теоретично узагальнювались 
би складні питання, які стосуються основних проблем, 
закономірностей та механізмів саме судового захисту нині 
майже немає. Але ж дослідження судового захисту в сис-
темі правозахисних гарантій прав людини в Україні має 
велике теоретичне (пізнання правових явищ) та практичне 
(удосконалення механізмів правового захисту, шляхи та 
способи реформування права) значення.

Стан дослідження. Аналізуючи стан наукових дослі-
джень із вказаної тематики, ми з’ясували, що немає комп-
лексних робіт стосовно сутності та змісту судового захисту 
в системі правозахисних гарантій прав людини в Україні. 
Проблематика захисту прав людини, зміцнення право-
захисних гарантій, удосконалення чинного законодав-
ства у цій сфері були предметом дослідження у роботах 
Є.В. Білозьорова, К.Г. Волинки, В.І. Вишковської, Є.О. Гіди, 
А.М. Завального, М.С. Кельмана, А.М. Колодія, Я.Ю. Кон-
дратьєва, В.В. Копейчикова, Ю.В. Кривицького, С.Л. Лисен-
кова, О.І. Наливайка, А.Ю. Олійника, Н.М. Оніщенко, 
Т.І. Пашука, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, 
В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, Ю.С. Шемшученка та інших.
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Метою і завданням статті є висвітлення теоретико-пра-
вового розуміння судового захисту прав людини в Україні 
в системі правозахисних гарантій прав людини, встановле-
них нормами чинного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Під час розгляду цієї 
проблематики слід зазначити, що стаття 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод проголошує, 
що кожен має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або 
встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення. Судове рішення про-
голошується публічно, але преса і публіка можуть бути 
не допущені в зал засідань протягом усього судового роз-
гляду або його частини в інтересах моралі, громадського 
порядку чи національної безпеки в демократичному 
суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповноліт-
ніх або захист приватного життя сторін, або тією мірою, 
що визнана судом суворо необхідною, коли за особливих 
обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам 
правосуддя. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримі-
нального правопорушення, вважається невинуватим доти, 
доки його вину не буде доведено в законному порядку [2].

Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального пра-
вопорушення має щонайменше такі права:

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумі-
лою для нього мовою про характер і причини обвинува-
чення, висунутого проти нього;

б) мати час і можливості, необхідні для підготовки 
свого захисту;

в) захищати себе особисто чи використовувати юри-
дичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 
або  за браком достатніх коштів для оплати юридичної 
допомоги захисника  одержувати таку допомогу безоп-
латно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;

г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб 
їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків 
захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення;

ґ) якщо він не розуміє мови, яка використовується в 
суді, або не розмовляє нею, – одержувати безоплатну допо-
могу перекладача [2]. 

Стаття 55 Конституції України гарантує, що права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом. Кож-
ному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен 
має право звертатися за захистом своїх прав до Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав людини. Кожному 
гарантується право звернутись із конституційною скаргою 
до Конституційного Суду України з підстав, установлених 
цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. 
Кожен має право після використання всіх національних 
засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 
чи до відповідних органів міжнародних організацій, чле-
ном або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-
якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправних посягань [1].

Стаття 1 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» визначає, що судова влада в Україні відповідно до 
конституційних засад поділу влади здійснюється неза-
лежними та безсторонніми судами, утвореними законом. 
Судову владу реалізовують судді та у визначених законом 
випадках присяжні шляхом здійснення правосуддя у рам-
ках відповідних судових процедур [3].

Статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів» визначено що суд, здійснюючи правосуддя на засадах 

верховенства права, забезпечує кожному право на справед-
ливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих 
Конституцією і законами України, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України [3].

У відповідності до статті 3 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» суди України утворюють єдину 
систему. Створення надзвичайних та особливих судів не 
допускається [3].

Судоустрій і статус суддів в Україні визначаються Кон-
ституцією України та Законом України «Про судоустрій і 
статус суддів» [3].

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами 
та відповідно до визначених законом процедур судочин-
ства. Делегування функцій судів, а також привласнення 
цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускаються. Особи, які привласнили функції суду, 
несуть відповідальність, установлену законом. Народ бере 
участь у здійсненні правосуддя через присяжних [3].

Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-
якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя 
на основі Конституції і законів України та на засадах вер-
ховенства права. Звернення до суду громадян, організацій 
чи посадових осіб, які відповідно до закону не є учасни-
ками судового процесу, щодо розгляду конкретних справ 
судом не розглядаються, якщо інше не передбачено зако-
ном. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або 
суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, зби-
рання, зберігання, використання і поширення інформації 
усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації 
суду або впливу на безсторонність суду, заклики до неви-
конання судових рішень забороняються і мають наслідком 
відповідальність, установлену законом. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи мають утримуватися від заяв і дій, що можуть підір-
вати незалежність судової влади. Для захисту професійних 
інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльно-
сті судів відповідно до цього Закону діє суддівське само-
врядування [3].

Кожному гарантується захист його прав, свобод та інте-
ресів у розумні строки незалежним, безстороннім і спра-
ведливим судом, утвореним законом. Іноземці, особи без 
громадянства та іноземні юридичні особи мають право на 
судовий захист в Україні нарівні з громадянами та юри-
дичними особами України. Доступність правосуддя для 
кожної особи забезпечується відповідно до Конституції 
України та в порядку, встановленому законами України [3].

Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його 
справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесу-
альним законом. Суддя розглядає справи, одержані згідно 
з порядком розподілу судових справ, установленим відпо-
відно до закону. На розподіл судових справ між суддями не 
може впливати бажання судді чи будь-яких інших осіб [3].

Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівно-
сті всіх учасників судового процесу перед законом і судом 
незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, мовних 
та інших ознак. Суд створює такі умови, за яких кожному 
учаснику судового процесу гарантується рівність у реалі-
зації наданих процесуальних прав та у виконанні проце-
суальних обов’язків, визначених процесуальним законом.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» судові рішення, судові засідання та інфор-
мація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, 
крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути 
обмежений у праві на отримання в суді усної або письмо-
вої інформації про результати розгляду його судової справи. 
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Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового 
рішення в порядку, встановленому законом. Інформація 
про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет 
позову, дату надходження позовної заяви, апеляційної, каса-
ційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії 
розгляду справи, місце, дату і час судового засідання, рух 
справи з одного суду до іншого є відкритою та має бути 
невідкладно оприлюдненою на офіційному вебпорталі судо-
вої влади України, крім випадків, установлених законом. 
Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, 
установлених законом. У відкритому судовому засіданні 
мають право бути присутніми будь-які особи. У разі вчи-
нення особою дій, що свідчать про неповагу до суду або 
учасників судового процесу, така особа за вмотивованим 
судовим рішенням може бути видалена із зали судового 
засідання. Особи, присутні в залі судового засідання, пред-
ставники засобів масової інформації можуть проводити в 
залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з 
використанням портативних відео- та аудіотехнічних засо-
бів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуван-
ням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового 
засідання здійснюється з дозволу суду. Якщо всі учасники 
справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відео-
конференції, здійснюється транслювання перебігу судового 
засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку [3].

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, 
відеозапису, а також трансляція судового засідання мають 
здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання 
і здійсненні учасниками судового процесу їхніх проце-
суальних прав. Суд може визначити місце в залі судових 
засідань, з якого має проводитися фотозйомка, відеозапис. 
Розгляд справи у закритому судовому засіданні допуска-
ється за вмотивованим рішенням суду виключно у випад-
ках, визначених законом. Під час розгляду справ пере-
біг судового процесу фіксується технічними засобами в 
порядку, встановленому законом. Учасникам судового 
процесу на підставі судового рішення забезпечується мож-
ливість брати участь у судовому засіданні в режимі відео-
конференції у порядку, встановленому законом. Обов’язок 
забезпечити проведення відеоконференції покладається на 
суд, який отримав судове рішення про проведення відео-
конференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, 
який прийняв таке рішення. Судові засідання проводяться 
виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні 
суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін 
та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізо-
вувати надані їм процесуальні права і виконувати процесу-
альні обов’язки [3].

Судоустрій будується відповідно до статті 17 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» за принципами 
територіальності, спеціалізації та інстанційності. Найви-
щим судом у системі судоустрою є Верховний Суд [3].

Систему судоустрою складають: 1) місцеві суди;  
2) апеляційні суди; 3) Верховний Суд [3].

Для розгляду окремих категорій справ у системі 
судоустрою діють вищі спеціалізовані суди.

Єдність системи судоустрою забезпечується:
1) єдиними засадами організації та діяльності судів;
2) єдиним статусом суддів;
3) обов’язковістю для всіх судів правил судочинства, 

визначених законом;
4) єдністю судової практики;
5) обов’язковістю виконання на території України судо-

вих рішень;
6) єдиним порядком організаційного забезпечення 

діяльності судів;
7) фінансуванням судів виключно з Державного 

бюджету України;

8) вирішенням питань внутрішньої діяльності судів 
органами суддівського самоврядування [3].

Слід зазначити, що статтею 18 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» суди спеціалізуються на розгляді 
цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних 
справ, а також справ про адміністративні правопорушення. 
У випадках, визначених законом, а також за рішенням збо-
рів суддів відповідного суду може запроваджуватися спе-
ціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ. 
У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє спе-
ціалізація суддів зі здійснення кримінального провадження 
щодо неповнолітніх. Судді (суддя), уповноважені здійсню-
вати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, оби-
раються з числа суддів відповідного суду зборами суддів 
цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією 
будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не 
була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть 
бути переобрані повторно. Кількість суддів, уповноважених 
здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, 
визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього 
суду. Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне 
провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано суддю 
зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом 
здійснення кримінального провадження в суді і високими 
морально-діловими та професійними якостями. У разі від-
сутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, 
уповноважений здійснювати кримінальне провадження 
щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають 
найбільший стаж роботи на посаді судді. Судді, уповнова-
жені здійснювати кримінальне провадження щодо непо-
внолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді 
відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повно-
важень ураховується у разі розподілу судових справ та має 
пріоритетне значення [3].

1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» Місцевими загальними судами 
є окружні суди, які утворюються в одному або декількох 
районах чи районах у містах, або у місті, або у районі 
(районах) і місті (містах).

2. Місцевими господарськими судами є окружні госпо-
дарські суди.

3. Місцевими адміністративними судами є окружні 
адміністративні суди, а також інші суди, визначені проце-
суальним законом.

4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, 
з числа яких призначається голова суду, та у визначених 
законом випадках заступник або заступники голови суду.

5. З числа суддів місцевого загального суду обираються 
слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судо-
вого контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні в порядку, визначеному 
процесуальним законом.

6. Кількість слідчих суддів визначається окремо для 
кожного суду зборами суддів цього суду.

7. Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього 
суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-
якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не 
була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть 
бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді від-
повідного суду його повноваження здійснює найстарший 
за віком суддя цього суду.

8. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків 
судді першої інстанції, проте здійснення ним повноважень із 
судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 
осіб у кримінальному провадженні враховується під час роз-
поділу судових справ та має пріоритетне значення [3].

Статтею 22 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» визначено повноваження місцевого суду. Місцевий  
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суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у 
порядку, встановленому процесуальним законом. Місцеві 
загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміні-
стративні справи, а також справи про адміністративні пра-
вопорушення у випадках та порядку, визначених процесу-
альним законом. Місцеві господарські суди розглядають 
справи, що виникають із господарських правовідносин, а 
також інші справи, віднесені законом до їхньої юрисдикції. 
Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміні-
стративної юрисдикції (адміністративні справи). Юрис-
дикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а 
також порядок їх розгляду визначаються законом [3].

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а 
у випадках, визначених процесуальним законом, як суди 
першої інстанції з розгляду цивільних, кримінальних, гос-
подарських, адміністративних справ, а також справ про 
адміністративні правопорушення [3].

Апеляційними судами з розгляду цивільних і криміналь-
них справ, а також справ про адміністративні правопору-
шення 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 апеля-
ційні адміністративні суди, які утворюються у відповідних 
апеляційних округах. У складі апеляційного суду 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 [3].

Повноваження апеляційного суду:
1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому про-

цесуальним 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 засто-
суванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом [3].
У системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди 

як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих 
категорій справ.

Вищими спеціалізованими судами є:
1) Вищий суд з питань інтелектуальної власності;
2) Вищий антикорупційний суд.
Вищі спеціалізовані суди розглядають справи, які від-

несені до їхньої юрисдикції процесуальним законом.
У складі вищого спеціалізованого суду можуть утворю-

ватися судові палати для розгляду окремих категорій справ 
у першій інстанції, а також утворюється апеляційна палата 
для розгляду справ в апеляційній інстанції [3].

Повноваження вищого спеціалізованого суду:
1) здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної 

інстанцій у справах та в порядку, визначених процесуаль-
ним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює 
судову практику, інформує про результати узагальнення 
судової практики Верховний Суд;

3) здійснює інші повноваження, визначені законом [3].
Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою 

України, який забезпечує сталість та єдність судової практики 
у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом [3].

Верховний Суд:
1) здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у 

випадках, визначених процесуальним законом, як суд пер-
шої або апеляційної інстанції, в порядку, встановленому 
процесуальним законом;

2) здійснює аналіз судової статистики, узагальнення 
судової практики;

3) надає висновки щодо проєктів 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 діян-
нях, у яких звинувачується Президент України, ознак дер-
жавної зради або іншого злочину; вносить за зверненням 
Верховної Ради України письмове подання про неспро-
можність виконання Президентом України своїх повнова-
жень 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 проце-
суальним законом;

7) забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною 
інформацією з питань правозастосування;

8) здійснює інші повноваження, визначені законом [3].
До складу Верховного Суду входять судді у кількості не 

більше двохсот. У складі Верховного Суду діють:
1) Велика Палата Верховного Суду;
2) Касаційний адміністративний суд;
3) Касаційний господарський суд;
4) Касаційний кримінальний суд;
5) Касаційний цивільний суд.
До складу кожного касаційного суду входять судді від-

повідної 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 наван-
таження [3].

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 ство-

рюються окремі палати для розгляду справ щодо (про):
1) банкрутства;
2) захисту прав інтелектуальної власності, а також 

пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законо-
давством;

3) корпоративних спорів, корпоративних прав та цін-
них паперів.

Інші палати у касаційних судах створюються за рішен-
ням зборів суддів касаційного суду.

У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для 
вирішення питань, визначених Конституцією України та 
цим Законом. Склад і порядок діяльності Пленуму Верхов-
ного Суду визначаються цим Законом [3].

Оскільки в процесі своєї діяльності, здійснюючи пра-
восуддя, судді виносять рішення, вироки, постанови, які 
істотно можуть вплинути на свободу, права й охороню-
вані законом інтереси конкретних людей, дуже важливо не 
допустити в таких ситуаціях судової помилки чи винесення 
несправедливого рішення зацікавленим у результаті справи 
суддею. Тому під час здійснення реформування судової 
системи особливу увагу необхідно звернути на процедуру 
обрання суддів та їхній професіоналізм [4, с. 19].

Конституційний Суд України є органом конституцій-
ної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції 
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України, вирішує питання про відповідність Конституції 
України законів України та у передбачених Конституцією 
України випадках інших актів, здійснює офіційне тлума-
чення Конституції України, а також інші повноваження 
відповідно до Конституції України.

До повноважень Суду у відповідності до статті 7 Закону 
України «Про Конституційний суд України» належать:

1) вирішення питань про відповідність Конституції 
України (конституційність) законів України та інших пра-
вових актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) надання за зверненням Президента України або 

щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, 
або Кабінету Міністрів України висновків про відповід-
ність Конституції України чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до 
Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’яз-
ковість;

4) надання за зверненням Президента України або 
щонайменше сорока п’яти народних депутатів України 
висновків про відповідність Конституції України (консти-
туційність) питань, які пропонуються для винесення на 
всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) надання за зверненням Верховної Ради України вис-
новку щодо додержання конституційної процедури роз-
слідування і розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених 
статтями 111 і 151 Конституції України;

6) надання за зверненням Верховної Ради України вис-
новку щодо відповідності законопроєкту про внесення 
змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Кон-
ституції України;

7) надання за зверненням Верховної Ради України вис-
новку про порушення Верховною Радою Автономної Рес-
публіки Крим Конституції України або законів України;

8) вирішення питань про відповідність Конституції 
України та законам України нормативно-правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим за звернен-
ням Президента України згідно з частиною другою статті 
137 Конституції України;

9) вирішення питань про відповідність Конституції 
України (конституційність) законів України (їх окремих 
положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, 
що застосований в остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить Конституції України [5].

Суд розглядає питання щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) чинних актів (їх окремих 
положень). З метою захисту та відновлення прав особи 
Суд розглядає питання щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) акта (його окремих положень), 
який втратив чинність, але продовжує застосовуватись до 
правовідносин, що виникли під час його чинності. Суд 
не розглядає питання щодо відповідності законам Укра-
їни актів Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, актів інших органів державної влади, 
органів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених 
пунктом 28 частини першої статті 85 та частиною другою 
статті 137 Конституції України [5]. 

Склад Суду становить 18 суддів Конституційного Суду. 
Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів 
України призначають по шість суддів Конституційного 
Суду [5]. 

Суд уповноважений здійснювати конституційне прова-
дження, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів Кон-

ституційного Суду, які набули повноважень згідно зі стат-
тею 17 цього Закону України «Про Конституційний Суд 
України» [5]. 

Отже, проблемним залишається питання реалізації 
самого права на судовий захист, тобто самої процедури 
реалізації людиною правозахисних гарантій у судах.

Правозахисні гарантії прав і свобод людини – це 
система взаємопов’язаних умов та чинників (обставин, 
засобів, заходів тощо), що створюються і впроваджуються 
у суспільне життя державою, які надають громадянам 
реальну змогу (можливість) вільно і безперешкодно реалі-
зувати свої права та свободи, а також звертатися до перед-
бачених законодавством засобів захисту і відновлень цих 
прав та свобод у разі їх порушень [6, с.73]. 

Судова система потребує подальшого удосконалення 
та має діяти в інтересах людини. Тому що розгляд справ 
у судах України триває роками, що не дає можливості 
людині відновити своє порушене право. Також дуже вели-
кою проблемою залишається виконання судових рішень, 
бо саме судове рішення є документом, який відновлює 
порушене право. Ми вважаємо, що потрібно вносити зміни 
до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України, Господарського 
процесуального кодексу України, Кримінального процесу-
ального кодексу України та Закону України «Про судовий 
збір», а саме в частині сплати судового збору за подання 
позовних заяв та скарг до судів, позаяк стаття 4 Закону 
України «Про судовий збір» говорить, що судовий збір 
справляється у відповідному розмірі від прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом 
на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або 
скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні 
до ціни позову та у фіксованому розмірі [6]. Проблемою 
для людини залишається велика сума для сплати судового 
збору, що позбавляє більшість населення України звер-
нення до суду за захистом та відновленням їхнього пору-
шеного права. Вважаємо, що суму судового збору потрібно 
зменшити саме внесенням змін до статті 4 Закону України 
«Про судовий збір».

Висновки. Таким чином, конституційне право людини 
закріплене в кожній формі судочинства на судовий захист 
порушених прав і свобод. Зазначені процедури здійснення 
судової влади відрізняються тільки сферою законодавства, 
під яку підпадають правовідносини, в яких виникло пору-
шення.

Кожна людина, що звертається до суду за захистом 
своїх прав, законно розраховує на всебічний та швидкий 
розгляд справи, на компетентність, незалежність та неупе-
редженість суду. Історія свідчить, що необхідні постійні 
зусилля для підтримки та вдосконалення захисту прав 
людини. Суспільство і держава мають бути зацікавленими 
у якнайповнішому здійсненні прав громадян, їх юридич-
ному забезпеченні, оскільки ці права слугують не тільки 
особистим інтересам кожного, а й спрямовані на органі-
зацію нормального життя суспільства, здійснення пере-
творень на краще. Створення динамічної та ефективної 
судової влади в Україні – передумова стабілізації всієї дер-
жавної системи, успішної інтеграції нашої держави в пра-
вове поле цивілізованих країн світу.
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