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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» декларує, що судова влада в Україні функціонує на засадах верховенства 
права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на 
справедливий суд. Дане положення є однією з головних ознак правової та 
демократичної держави. Разом з тим, закріплення законодавцем відповідної норми 
на даний час лише визначає напрямок організації та вдосконалення механізму 
відправлення правосуддя, в той час як сама судова система постійно перебуває в 
руслі змін, що запроваджуються в ході пошуку оптимальної її форми. 

Питання щодо необхідності реформування судової системи України через її 
малоефективність піднімалось неодноразово, але дійсно суттєвих змін, які б могли, 
в тому числі, відновити довіру до правосуддя зі сторони суспільства, судоустрій 
почав зазнавати лише в ході реформи 2016 – 2019 років. Так, у 2017 році було 
створено новий Верховний Суд та у його складі касаційні господарський, цивільний, 
кримінальний та адміністративний суди. Оновлено в цілому законодавство про 
судоустрій та розроблено нові процесуальні кодекси. При цьому реформування саме 
системи судів касаційної інстанції зайняло ключове місце серед вказаних змін та 
справедливо в значній мірі привернуло увагу громадськості, сформувавши пов’язані 
з цим надії на якісні зміни в процесі здійснення судочинства.  

Заміна чотирьохрівневої структури системи судоустрою на трьохрівневу, 
запровадження єдиного найвищого суду з наділенням його функціями касаційної 
інстанції, введення якісно нової відкритої та прозорої процедури добору суддів 
Верховного Суду виступили головними змінами, спрямованими на формування 
якісного механізму забезпечення сталості та єдності судової практики, який має 
стати реальним кроком на шляху зміцнення законності та дотримання принципу 
верховенства права. Саме касації, як останній та найвищій судовій інституції, 
відведено провідне місце в судовій системі. При цьому, особливого значення в 
умовах розбудови економіки держави і, як наслідок, благополуччя громадян, в 
першу чергу, набуває діяльність Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду, покликаного забезпечити швидке та ефективне вирішення спорів 
за участю суб’єктів господарювання. 

Проблеми правового статусу та організації функціонування суду касаційної 
інстанції, в тому числі в сфері господарської юрисдикції, неодноразово ставали 
предметом наукових досліджень. Зокрема, особливу увагу цим питанням приділяли 
такі вчені як К.М. Біда, А.М. Бірюкова, В.Д. Бринцев, К.Л. Василяка, 
М.Й. Вільгушинський, Н.І. Глазунова, Л.Є. Гузь, С.В. Глущенко, В.В. Городовенко, 
К.В. Гусаров, О.Ю. Дудченко, А.А. Іванищук, Р.В. Ігонін, Т.Є. Кагановська, 
В.В. Калініченко, В.М. Коваль, С.В. Которобай, О.В Краснобарова, І.Є. Марочкін, 
Л.М. Москвич, А.О. Неугодніков, С.Ю. Обрусна, А.Й. Осетинський, 
Б.Д. Плотніцький, М.А. Погорецький, В.Я. Погребняк, С.В. Прилуцький, 
Д.М. Притика, І.Л. Самсін, В.В. Сердюк, Н.В. Сібільова, А.А. Стрижак, 
Л.І. Фесенко, Т.Ю. Фортуна, О.З. Хотинська-Нор, О.Г. Яновська та інші. 

Водночас особливості створення, організації та функціонування Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду в Україні на даний час не було 
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предметом окремого комплексного наукового дослідження, а тому набуває 
особливої актуальності за сучасних умов реформування судової системи. 

Зазначене зумовлює необхідність подальших розробок у цій сфері, свідчить 
про актуальність теми дисертаційного дослідження, що і визначило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове 
дослідження виконане відповідно до Постанови НАН України від 20.12.2013 № 179 
«Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних 
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної 
академії наук України на 2014-2018 роки» (далі – Пріоритетні наукові напрями 
досліджень) та рекомендацій Ради президентів академій наук України для ВНЗ щодо 
виконання досліджень за Пріоритетними науковими напрямами досліджень (п. 3.4. 
Політико-правові науки); в межах НДР Львівського університету бізнесу та права 
«Cудоустрій, прокуратура та адвокатура в євроінтеграційному вимірі». Тему 
дисертації затверджено рішенням Вченої ради ПВНЗ «Львівського університету 
бізнесу та права» (протокол № 3 від 16 березня 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у 
тому, щоб на підставі узагальнення думок вчених, аналізу відповідної нормативно-
правової бази вирішити наукове завдання щодо розробки теоретичних, правових та 
праксеологічних засад правового статусу Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду. 

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 
- визначити та охарактеризувати етапи становлення та розвитку касаційної 
інстанції господарської юрисдикції на українських землях; 

- встановити особливості функціонування судів касаційної інстанції в 
господарському судочинстві зарубіжних країн; 

- розкрити зміст правового статусу Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду; 

- класифікувати функції Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду; 

- визначити поняття «повноваження Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду», а також здійснити їх класифікацію; 

- надати визначення понять «організаційно-правове забезпечення діяльності 
Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду» та 
«адміністрування у Касаційному господарському суді у складі Верховного 
Суду»;  

- визначити адміністративні посади у Касаційному господарському суді у 
складі Верховного Суду; 

- проаналізувати особливості кадрового забезпечення Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду та класифікувати суб’єктів, 
які його здійснюють; 

- розробити та надати пропозиції щодо вдосконалення норм чинного 
законодавства України, які забезпечують процес організації та 
функціонування Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду. 

Об’єктом дослідження є організація та діяльність Касаційного 



 3 

господарського суду у складі Верховного Суду в Україні.  
Предметом дослідження є правовий статус Касаційного господарського суду 

у складі Верховного Суду в Україні. 
Методи дослідження обрані з урахуванням його мети, завдань, об’єкта і 

предмета. В роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, які є 
засобами наукового пошуку для отримання об’єктивних та достовірних результатів. 
За допомогою використання історико-правового методу було надано загальну 
характеристику основних етапів становлення та розвитку Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду в Україні (підрозділ 1.1). 
Порівняльно-правовий метод був використаний при співставленні положень 
чинного законодавства України та законопроектних норм, а також національного 
законодавства з відповідними положеннями законодавства зарубіжних країн 
(підрозділи 1.2., 2.1., 2.2.). Метод системного аналізу використовувався в ході 
дослідження правових норм, які визначають повноваження Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду, а також під час дослідження 
особливостей організаційно-правового забезпечення і адміністрування цього 
судового органу (розділи 2, 3). Шляхом використання системно-структурного і 
формально-юридичного методів проаналізовано поняття правового статусу, а також 
проведено класифікацію повноважень Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду (розділ 2). Статистичний метод дозволив врахувати результати 
проведення добору кандидатів на посаду судді Верховного Суду під час 
дослідження окремих етапів такої процедури (підрозділ 3.3.). У процесі дослідження 
застосовувались також формально-логічний, структурно-функціональний, 
комплексний, логічний та інші методи (розділи 2, 3), які надали змогу комплексно 
та всебічно дослідити проблемні питання інституту касації.  

Науково-теоретичною основою дослідження є праці вчених в галузях 
судоустрою, господарського процесу, порівняльного правознавства, а також роботи 
з історії держави і права та інших правових дисциплін. 

Нормативно-правовою базою дослідження є Конституція України, Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів», інші нормативно-правові акти України, а 
також законодавство окремих іноземних держав. Окрема увага приділена новому 
Господарському процесуальному кодексу України (далі – ГПК України) та 
порівняльній характеристиці окремих його положень, а також законодавству про 
судоустрій і статус суддів.  

Емпіричну базу дослідження становлять: судова практика Європейського суду 
з прав людини, дані, отримані під час опитування 210 респондентів (140 адвокатів, 
60 суддів). Автором використано особистий досвід, здобутий під час перебування на 
посаді головного консультанта правового управління Вищого господарського суду 
України під час надання науково-методичної допомоги робочій групі з підготовки 
зауважень та пропозицій до законопроекту № 6232 від 23.03.2017 «Проект Закону 
про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів», а також під час перебування на посадах помічника 
судді Вищого господарського суду України та Верховного Суду. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
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представлене дисертаційне дослідження є одним із перших досліджень правового 
статусу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в умовах 
реформування системи судоустрою в Україні, внаслідок чого сформульовано низку 
нових наукових теоретичних положень та висновків, запропонованих особисто 
автором, спрямованих на вдосконалення теоретичної конструкції правового статусу 
Касаційного господарського суду, зокрема: 

вперше: 
- визначено правовий статус Касаційного господарського суду у складі 

Верховного Суду, а саме доведено, що він є палатою Верховного Суду, яка 
спеціалізується на розгляді справ, що належать до господарської юрисдикції, а 
також інших справ, віднесених до його компетенції, та не є самостійним судовим 
органом; 

- охарактеризовано передумови утворення Касаційного господарського суду та 
доведено, що він є правонаступником Вищого господарського суду України в частині 
публічної функції касації та матеріально-технічної бази останнього; 

- запропоновано власну класифікацію повноважень Касаційного 
господарського суду за наступними критеріями: 1) за змістом: предметні; 
функціональні; 2) залежно від стадій касаційного перегляду: повноваження, що 
реалізуються на стадії відкриття касаційного провадження; повноваження, що 
реалізуються на стадії касаційного розгляду справи; 3) за процесуальними 
наслідками: повноваження, що пов’язані зі скасуванням судових актів; 
повноваження, які не пов’язані зі скасуванням судових актів; 4) за ступенем 
унікальності: виключні повноваження суду касаційної інстанції; спільні 
повноваження для усіх інстанцій господарських судів; 

- запропоновано в контексті дотримання рекомендацій Європейської комісії 
«За демократію через право» (Венеціанської комісії) щодо максимального усунення 
будь-якого впливу на судову систему, скоротити строк, протягом якого Президент 
України видає указ про призначення судді на посаду, до 15 днів, а також визначити 
можливість призначення судді на посаду Вищою радою правосуддя самостійно у 
разі не виконання Президентом України своїх повноважень щодо видачі 
відповідного указу у визначений законом строк; 

- диференційовано напрями організаційно-правового забезпечення діяльності 
Касаційного господарського суду, а саме: організаційне забезпечення; нормативне 
забезпечення; кадрове забезпечення; фінансово-економічне забезпечення; 
матеріально-технічне забезпечення; контрольно-дисциплінарне забезпечення; 
забезпечення безпеки суддів та суду в цілому; 

- обґрунтовано доцільність перейменування Касаційного господарського суду 
у складі Верховного Суду на Касаційну господарську палату Верховного Суду; 

- запропоновано визначити вимоги щодо мінімального віку (40 років) 
кандидата, який претендує на зайняття посади судді Верховного Суду; 

удосконалено: 
- теоретичне розуміння спільних рис організаційно-правових форм касаційної 

інстанції в господарському судочинстві України та зарубіжних країн; 
- розуміння поняття «касаційна інстанція» як вищого судового органу, який 

забезпечує єдність застосування норм матеріального та процесуального права, не 
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переглядаючи при цьому спору по суті, та не досліджуючи обставин справи та 
докази, тобто здійснення нормативного контролю; 

- наукові погляди щодо реалізації Касаційним господарським судом таких 
функцій як: здійснення правосуддя; забезпечення єдності судової практики; нагляду 
за діяльністю нижчих судів; контролю за дотриманням норм права; тлумачення; 
правороз’яснювальної функції; 

- розуміння недоцільності існування чотириланкової судової системи та 
подвійної касації, що мала місце до судової реформи 2016 року;  

- наукове обґрунтування етапів процедури добору кандидатів на посаду судді 
Верховного Суду; 

набули подальшого розвитку: 
- наукові підходи щодо визначення історичних етапів становлення інституту 

касації в господарському судочинстві, виокремлено сім основних етапів; 
- наукові підходи щодо розмежування понять «організаційно-правове 

забезпечення» та «адміністрування» діяльності судового органу; 
- теоретичні засади класифікації суб’єктів організаційно-правового 

забезпечення діяльності Касаційного господарського суду: 1) органи державної 
влади та їх посадові особи (ВРУ, Президент України, КМУ та інші органи державної 
влади); 2) органи суддівського самоврядування (З’їзд суддів України, Рада суддів 
України, Пленум Верховного Суду, збори суддів Касаційного господарського суду); 
3) органи суддівського врядування (ВРП, ВККСУ); 4) інші органи та інститути 
системи правосуддя (ДСАУ, НШСУ); 5) громадські установи та організації 
(Громадська рада доброчесності); 

- аналіз законодавства України щодо забезпечення механізмів формування 
професійного суддівського корпусу та апарату суду; 

- пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, які 
забезпечують процес організації та функціонування Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
дослідження мають прикладний характер і використовуються за різними 
напрямками діяльності, зокрема: 

- у нормотворчій діяльності – для удосконалення норм законодавства 
України, що регламентує діяльність Верховного Суду (акт впровадження Комітету 
Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя від 15.05.2018 ); 

- у практичній діяльності – пропозиції і рекомендації, викладені у 
дисертації, впроваджені у практику діяльності органів в системі правосуддя (акт 
впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 15.03.2017, акт впровадження Вищого господарського суду 
України від 18.10.2017, акт впровадження Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду від 24.04.2019); 

- у навчальному процесі та науково-дослідній діяльності – при викладанні 
навчальних дисциплін «Судоустрій в Україні», «Судова влада в Україні», 
«Проблеми судової влади», «Організаційно-правові проблеми судової діяльності», 
«Проблеми судового провадження», тощо, а також для підготовки відповідних 
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навчальних і методичних посібників, підручників, спеціальних курсів, курсів лекцій, 
тестових завдань (акти впровадження Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка від 01.03.2019, Національної академії внутрішніх справ від 
15.03.2019). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дослідження оприлюднені у виступах автора на науково-практичних конференціях, 
а саме: «Правові засоби захисту прав людини в контексті трансформації 
українського суспільства» (м. Київ, 10-12 грудня 2015 р.), «Малиновські читання» 
(м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.), «Розвиток наукових досліджень у ХХІ 
столітті: сучасні реалії та перспективи майбутнього» (м. Київ, 27 травня 2016 р.), 
«Судова реформа в Україні: реалії та перспективи» (м. Київ, 18 листопада 2016 р.), 
«Актуальні проблеми правоохоронної діяльності» (м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 
2016 р.), «Актуальні питання реформування процесуального законодавства в 
Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.), «Актуальні проблеми судового права» (м. 
Харків, 20 квітня 2017 р.), «Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх 
імплементація в українське законодавство» (м. Київ, 17 грудня 2018 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 
в дисертації, відображено в шести статтях, опублікованих у виданнях, включених 
МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, три з яких – 
у виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази даних Іndex Сopernicus 
International, та у восьми тезах виступів на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 
дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у собі 
вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел (224 найменування) та 
чотирьох додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 213 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 
вивчення проблеми; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 
темами; охарактеризовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 
дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури й 
обсягу роботи. 

Розділ 1 «Становлення та розвиток касаційної інстанції в господарському 
судочинстві» складається з двох підрозділів.  

У підрозділі 1.1 «Історія становлення та розвитку касаційної інстанції в 
господарському судочинстві» досліджено етапи становлення та розвиту касаційної 
інстанції в господарському судочинстві. Доводиться, що хоча формування окремих 
ознак касаційного суду можна спостерігати в найвищих судових органах ще з часів 
Київської Русі, фактично тієї форми, під якою сьогодні розуміється касаційне 
провадження, судова система на теренах України почала набувати після судової 
реформи 1864 року, а остаточно завершила із здобуттям незалежності.  
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Історичний та компаративістські методи дослідження дали змогу виокремити 
наступну періодизацію: І. Період Київської Русі (IX – XII ст.), який 
характеризувався виникненням основ інстанційності у формі права на оскарження 
рішень громадських судів общини (судів верви) до княжих судів; ІІ. Період 
Галицько-Волинського князівства, Великого Князівства Литовського, Руського та 
Жемантійського, Речі Посполитої (XII – XVII ст.), що супроводжувався подальшим 
розвитком та оформленням інстанційної системи правосуддя; ІІІ. Період 
Гетьманщини (XVII – XVIIІ ст.), особливостями якого була побудова судової 
системи за принципами інстанційності, територіальності та спеціалізації, а також 
утворення найвищої судової інстанції з наглядовою та роз’яснювальною функцією 
по відношенню до нижчестоящих судів – Генерального суду; ІV. Період 
перебування у складі Російської та Австрійської імперій (кін. XVIIІ ст. – поч. ХХ 
ст.), який ознаменувало виникнення комерційних судів та запровадження 
касаційних інстанцій – Урядуючого Сенату в Російській Імперії та Верховного 
судового касаційного трибуналу в Австрійській імперії. V. Період Гетьманату та 
Української Народної Республіки (1917–1920 рр.), під час якого були здійснені 
перші спроби побудувати національну систему судів; VІ. Періоду радянської влади 
в Україні (1920 –1990 рр.), що супроводжувався заснуванням позасудових органів 
вирішення спорів між господарюючими суб’єктами – державного арбітражу; 
VІІ. Період незалежної України (з 1991 р. – до сьогодні). Останній етап поділено на: 
- етап утворення господарських судів; започаткування інституту касації в 
господарському судочинстві; - наділення Вищого господарського суду України 
повноваженнями щодо касаційного перегляду судових рішень господарської 
юрисдикції та їх перегляд Верховним Судом України у виняткових випадках; - 
припинення діяльності Вищого господарського суду України та утворення на його 
основі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Визначено 
передумови початку роботи «нового» Верховного Суду. 

У підрозділі 1.2 «Організаційно-правові форми касаційної інстанції в 
господарському судочинстві зарубіжних країн» за наслідками наукового 
порівняльно-правового аналізу джерел права різних країн та наукових праць вчених 
встановлено, що спори між суб’єктами господарювання (економічні спори) 
вирішуються судами у всіх країнах світу, однак забезпечення касаційного 
оскарження господарських спорів в зарубіжних країнах відрізняється в 
організаційному плані.  

Визначено, що сучасне зарубіжне законодавство по-різному вирішує питання 
про те, які суди повинні розглядати економічні (господарські) спори: суди загальної 
юрисдикції чи спеціалізовані господарські суди, чим у більшості випадків і 
обумовлюється наявність чи відсутність окремої судової палати, яка вирішує 
господарські спори у суді касаційної інстанції відповідної країни.  

Доводиться, що більшість країн, які входили до складу Радянського Союзу, 
зберегли господарську спеціалізацію на всіх інстанціях, включаючи і касацію. 
Водночас Європейські країни віддали перевагу вирішенню господарських спорів в 
межах судів загальної юрисдикції, з огляду на що вирішення господарських спорів у 
касаційній інстанції здійснюється в межах цивільної палати. 
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При цьому, досліджено, що не у всіх зарубіжних країнах право касаційного 
оскарження є безумовним, а може залежати, зокрема, від ціни позову. 

Одночасно обґрунтовано, що Верховні Суди, які діють у зарубіжних країнах, 
мають спільні риси, які і формують інститут касації. Спільним є, зокрема, те, що: 
касаційна інстанція є вищим судовим органом, який забезпечує єдність застосування 
норм матеріального та процесуального права, не переглядаючи при цьому спору по 
суті, та не досліджуючи обставин справи та докази, тобто здійснює нормативний 
контроль; рішення суду касаційної інстанції формує судову практику. 

Розділ 2 «Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду як 
суб’єкт правосуддя» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Місце Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду в системі судів загальної юрисдикції» проаналізовано висновки Венеціанської 
комісії щодо судоустрою України. Здійснено наукове дослідження нормативного 
закріплення правового статусу Касаційного господарського суду. 

Доводиться, що Касаційний господарський суд є правонаступником Вищого 
господарського суду України в частині публічної функції касації та матеріально-
технічної бази останнього. 

Визначено, що утворений на базі Вищого господарського суду України 
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду перейняв на себе основні 
функції суду касаційної інстанції господарської юрисдикції та організаційно зайняв 
місце структурного підрозділу Верховного Суду, який діє в межах єдиної системи 
взаємодії між касаційними судами та Великою Палатою Верховного Суду. 

При цьому зауважено, що хоча законодавець і пойменував такий підрозділ як 
«суд», проте такий його статус не прослідковується в його характеристиках через 
відсутність фактичної самостійності та наявність нерозривних зв’язків з цілісною 
структурою Верховного Суду.  

Обґрунтовано, що фактично Касаційний господарський суд у складі 
Верховного Суду є його палатою, яка спеціалізується на розгляді справ, що 
належать до господарської юрисдикції, а також інших справ, віднесених до його 
компетенції. 

Робиться висновок про те, що Касаційний господарський суд у системі 
господарського судочинства має подвійну правову природу, адже є тією інстанцією 
у складі Верховного Суду, яка уповноважена перевіряти як виключно юридичну 
складову справи – виступаючи касацією, так і фактичну складову – під час 
апеляційного перегляду справ у визначених законом випадках.  

У підрозділі 2.2 «Функції Касаційного господарського суду у складі Верховного 
Суду» проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності поняття «функція» та 
підходи вчених до класифікації функцій суду. Надано власну класифікацію функцій 
Касаційного господарського суду за критерієм: основні та похідні від основних. До 
основної функції Касаційного господарського суду віднесено функцію здійснення 
правосуддя, яка знаходить свій прояв через функції касаційного та апеляційного 
перегляду справ та при цьому нерозривно пов’язані з похідною функцією 
забезпечення єдності судової практики. Визначено, що будучи останньою судовою 
інстанцією, здійснюючи правосуддя, Касаційний господарський суд фактично 
постійно формує судову практику з того чи іншого правового питання, 
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забезпечуючи її єдність. Водночас до похідних від основних функцій віднесено 
функції: нагляду за діяльністю нижчих судів; контролю за дотриманням норм права; 
тлумачення; правороз’яснювальну функцію. 

У підрозділі 2.3 «Повноваження Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду» проаналізовано наукові підходи до визначення сутності поняття 
повноваження суду. Сформульовано власну дефініцію поняття «повноваження 
Касаційного господарського суду». Здійснено аналіз повноважень Касаційного 
господарського суду відповідно до ГПК України в редакції Закону України «Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України 
та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 №2147-VIII та проведено їх 
класифікацію. За своїм змістом повноваження Касаційного господарського суду 
поділено на предметні та функціональні; залежно від стадій касаційного перегляду: 
на повноваження, що реалізуються на стадії відкриття касаційного провадження та 
на стадії касаційного розгляду справи; за процесуальними наслідками: на ті, що 
пов’язані зі скасуванням судових актів, і які не пов’язані зі скасуванням судових 
актів; за ступенем унікальності: на виключні повноваження суду касаційної 
інстанції та спільні повноваження для усіх інстанцій господарських судів. 

Проведено порівняльний аналіз повноважень суду касаційної інстанції, 
передбачених ГПК України в редакції до набрання чинності Законом України 
№2147-VIII від 03.10.2017 та після набрання ним чинності. Проаналізовано 
характерні зміни господарського процесуального законодавства в частині 
повноважень суду касаційної інстанції, до яких віднесено: визначення конкретних 
підстав, за наявності яких судові рішення підлягають обов’язковому скасуванню з 
направленням справи на новий розгляд, та за наявності яких справа направляється 
для продовження розгляду; визначення можливості зміни судового рішення шляхом 
доповнення або зміни у тому числі його мотивувальної частини; визначення 
можливості повторного касаційного розгляду справи, якщо особа, яка подала 
касаційну скаргу, не була присутня під час первинного касаційного розгляду справи, 
за умови, що наведені у ній доводи не були розглянуті судом під час касаційного 
розгляду справи за касаційною скаргою іншої особи; визначення можливості 
затверджувати мирову угоду на стадії касаційного провадження та приймати 
відмову позивача від позову. 

Відзначено також прогалини нового  ГПК України в редакції Закону України 
№2147-VIII від 03.10.2017, до яких віднесено, зокрема, повноваження касаційної 
інстанції щодо направлення справи для продовження її розгляду судом, у випадку 
скасування ухвали, яка не перешкоджає подальшому провадженню у справі, а 
перешкоджає саме його відкриттю, а також повноваження повторно переглядати 
судовий акт, який вже був переглянутий в касаційному порядку, з посиланням на те, 
що таке повноваження суперечить принципу остаточності рішень суду, а отже й 
принципу правової визначеності. 

 
Розділ 3 «Організаційно-правове забезпечення та адміністрування 

діяльності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду» 
складається з трьох підрозділів. 
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У підрозділі 3.1 «Організаційно-правове забезпечення діяльності Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду» розмежовано поняття 
«організаційно-правового забезпечення» та «адміністрування» як зовнішнього та 
внутрішнього організуючого впливу відповідно. Обґрунтовано, що під 
організаційно-правовим забезпеченням діяльності Касаційного господарського суду 
варто розуміти сукупність заходів організаційного,  нормативного, кадрового, 
фінансово-економічного, матеріально-технічного, контрольно-дисциплінарного, 
охоронного характеру, що вчиняються уповноваженими на те суб’єктами права в 
межах визначених  чинним законодавством України функцій і повноважень, та які 
спрямовані на забезпечення зовнішньої організації діяльності Касаційного 
господарського суду з метою забезпечення належного його функціонування через 
призму забезпечення діяльності Верховного Суду в цілому. 

Диференційовано напрями організаційно-правового забезпечення діяльності 
Касаційного господарського суду, а саме: організаційне забезпечення; нормативне 
забезпечення; кадрове забезпечення; фінансово-економічне забезпечення; 
матеріально-технічне забезпечення; контрольно-дисциплінарне забезпечення; 
забезпечення безпеки суддів та суду в цілому. 

Класифіковано суб’єктів організаційно-правового забезпечення діяльності 
Касаційного господарського суду за критеріями: 1) органи державної влади та їх 
посадові особи (ВРУ, Президент України, КМУ та інші органи державної влади); 
2) органи суддівського самоврядування (З’їзд суддів України, Рада суддів України,  
Пленум Верховного Суду, збори суддів Касаційного господарського суду); 3) органи 
суддівського врядування (ВРП, ВККСУ); 4) інші органи та інститути системи 
правосуддя (ДСАУ, НШСУ); 5) громадські установи та організації (Громадська рада 
доброчесності).  

У підрозділі 3.2 «Адміністрування діяльності Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду» визначено поняття адміністрування у Касаційному 
господарському суді у складі Верховного Суду як регламентовану законодавством 
України діяльність осіб, які обіймають адміністративні посади у Касаційному 
господарському суді у складі Верховного Суду та інших суб’єктів адміністрування, 
спрямовану на керівництво Касаційним господарським судом як структурним 
елементом Верховного Суду, а також організаційне забезпечення його внутрішньої 
діяльності, а саме вжиття заходів фінансового, матеріально-технічного, кадрового, 
технічного характеру, з метою створення належних умов для ефективного і 
незалежного здійснення правосуддя.  

В свою чергу, адміністративними посадами у Касаційному господарському 
суді визначено посади, на які законодавством України покладено здійснення 
управлінської та контрольної функцій у їх сукупності. З огляду на це, до 
адміністративних посад Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 
віднесено посади Голови Касаційного господарського суду, заступника керівника 
апарату – керівника секретаріату Касаційного господарського суду та їх заступників. 
В той же час, враховуючи особливий правовий статус Касаційного господарського 
суду як окремої палати Верховного Суду та з огляду на певну організаційну 
підпорядкованість останньому, до суб’єктів адміністрування Касаційного 



 11 

господарського суду також віднесено посади Голови, керівника апарату Верховного 
Суду та їх заступників. 

Досліджено процедуру обрання на посади, зокрема, Голови Верховного Суду 
та Голови Касаційного господарського суду, а також здійснено аналіз 
співвідношення виконуваних ними функцій.  

На підставі аналізу нормативно-правових актів та праць вчених встановлено 
критерії, яким мають відповідати судові адміністратори, а також процедуру 
призначення на посаду керівника апарату Верховного Суду та керівника 
секретаріату Касаційного господарського суду. 

У підрозділі 3.3 «Кадрове забезпечення діяльності Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду як елемент організаційно-правового забезпечення та 
адміністрування» обґрунтовано, що кадрове забезпечення в залежності від суб’єктів 
(добір суддів чи працівників апарату) виступає в першому випадку елементом 
організаційно-правового забезпечення, в другому – елементом адміністрування. 

Здійснено класифікацію суб’єктів, які здійснюють кадрове забезпечення за 
критерієм їх предметної діяльності: 1) суб’єкти, які беруть участь у кадровому 
забезпеченні суддівського корпусу, 2) суб’єкти, які формують та регулюють його 
апарат. 

До першого виду віднесено: Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, 
Вищу раду правосуддя, Громадську раду доброчесності, Президента України, 
Національну школу суддів України, Пленум Верховного Суду, збори суддів 
касаційних судів Верховного Суду. До другого виду віднесено суб’єкти кадрового 
забезпечення Касаційного господарського суду, які пов’язані з добором, 
розстановкою, організацією професійного навчання, підвищенням кваліфікації, 
мотивації апарату: Державну судову адміністрацію України, керівника апарату 
Верховного Суду та його заступників, Голову Верховного Суду, Голову Касаційного 
господарського суду, Національну школу суддів України. 

Проаналізовано процедуру добору суддів Касаційного господарського суду у 
складі Верховного Суду та визначено, що вона є складною та багатоетапною, 
спрямованою на забезпечення здійснення правосуддя висококваліфікованими та 
професійними особами, зокрема, завдяки організації перевірки кандидатів за 
критеріями: компетентності, професійної етики і доброчесності. 

Визначено основні етапи спеціальної процедури добору кандидатів на посаду 
судді Верховного Суду, до яких віднесено: 1) оголошення конкурсу; 2) подання 
заяви; 3) оцінка відповідності кандидата передбаченим законодавством вимогам; 
4) формування досьє; 5) проведення спеціальної перевірки; 6) кваліфікаційне 
оцінювання; 7) внесення рекомендацій Вищій раді правосуддя; 8) прийняття 
рішення Вищою радою правосуддя щодо внесення подання Президентові України 
про призначення судді на посаду у Верховний Суд; 9) призначення на посаду судді 
відповідного касаційного суду Верховного Суду. 

Проаналізовано роль в процедурі відбору суддів Громадської ради 
доброчесності, яка від імені громадськості здійснює перевірку відповідності 
кандидатів критеріям доброчесності та професійної етики, а також з’ясовано 
сутність самого критерію «доброчесність». 
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Обґрунтовано, що кадрове забезпечення апарату Верховного Суду (в тому 
числі і Касаційного господарського суду) здійснюється двома шляхами: 1) на 
конкурсній основі на підставі Закону України «Про державну службу»; 2) шляхом 
самостійного відбору суддями (помічники суддів). 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках дисертаційної роботи сформульовано наукові положення та 

отримані результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо 
розробки теоретичних, правових та праксеологічних засад правового статусу 
Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, та сформульовано 
висновки, пропозиції та рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, 
зокрема: 

1. Історичними етапами становлення та розвитку касаційної інстанції 
господарської юрисдикції на українських землях є: І. Період Київської Русі (IX – XII 
ст.); ІІ. Період Галицько-Волинського князівства, Великого Князівства Литовського, 
Руського та Жемантійського, Речі Посполитої (XII- XVII ст.); ІІІ. Період 
Гетьманщини (XVII – XVIIІ ст.); ІV. Період перебування у складі Російської та 
Австрійської імперій (кін. XVIIІ ст. – поч. ХХ ст.); V. Період Гетьманату та 
Української Народної Республіки (1917 – 1920 рр.); VІ. Період радянської влади в 
Україні (1920 –1990 рр.); VІІ. Період незалежної України (з 1991 р. – до сьогодні): 
(а) утворення господарських судів; започаткування інституту касації в 
господарському судочинстві; (б) наділення Вищого господарського суду України 
повноваженнями щодо касаційного перегляду судових рішень господарської 
юрисдикції та їх перегляд Верховним Судом України у виняткових випадках; 
(в) припинення діяльності Вищого господарського суду України та утворення на 
його основі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. 

2. Особливостями функціонування судів касаційної інстанції в 
господарському судочинстві зарубіжних країн є те, що країни, які входили до складу 
Радянського Союзу, зберегли господарську спеціалізацію на всіх інстанціях, 
включаючи і касацію, в той час як європейські країни віддали перевагу вирішенню 
господарських спорів в межах судів загальної юрисдикції, з огляду на що, 
вирішення господарських спорів у касаційній інстанції здійснюється зазвичай в 
межах цивільної палати. 

3. Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, утворений на базі 
Вищого господарського суду України, перейняв на себе основні функції суду 
касаційної інстанції господарської юрисдикції та організаційно зайняв місце 
структурного підрозділу Верховного Суду, який діє в межах єдиної системи 
взаємодії між касаційними судами та Великою Палатою Верховного Суду. 

При цьому Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 
утворився шляхом реорганізації Вищого господарського суду України, а не його 
ліквідації як судового органу та є правонаступником останнього в частині публічної 
функції касації та щодо матеріально-технічної бази.  

Крім того, Касаційний господарський суд у системі господарського 
судочинства має подвійну правову природу: є касаційною та апеляційною 
інстанцією. 
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4. Функції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 
класифіковано за критеріями: (а) основна – здійснення правосуддя, що проявляється 
через функції касаційного перегляду і апеляційного розгляду; (б) похідні – нагляд за 
діяльністю нижчих судів та контроль за дотриманням норм права; забезпечення 
єдності судової практики; тлумачення; правороз’яснювальна; аналізу та 
узагальнення судової практики. 

5. Повноваження Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду 
– це врегульована законодавством України можливість вчиняти різні процесуальні 
дії та вживати організаційні заходи, спрямовані на забезпечення перегляду актів 
судів попередніх інстанцій, з метою усунення помилок у застосуванні норм 
матеріального та процесуального права, в межах, визначених процесуальним 
кодексом. 

Класифіковано процесуальні повноваження Касаційного господарського суду 
у складі Верховного Суду за різними критеріями: (1) за змістом: предметні; 
функціональні; (2) залежно від стадій касаційного перегляду: повноваження, що 
реалізуються на стадії відкриття касаційного провадження; повноваження, що 
реалізуються на стадії касаційного розгляду справи; (3) за процесуальними 
наслідками: повноваження, що пов’язані зі скасуванням судових актів; 
повноваження, які не пов’язані зі скасуванням судових актів; (4) за ступенем 
унікальності: виключні повноваження суду касаційної інстанції; спільні 
повноваження для усіх інстанцій господарських судів. 

6. Організаційно-правове забезпечення діяльності Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду – це сукупність заходів організаційного, 
нормативного, кадрового, фінансово-економічного, матеріально-технічного, 
контрольно-дисциплінарного, охоронного характеру, що вчиняються 
уповноваженими на те суб’єктами права в межах визначених чинним 
законодавством України функцій і повноважень, та які спрямовані на забезпечення 
зовнішньої організації діяльності Касаційного господарського суду з метою 
забезпечення належного його функціонування через призму забезпечення діяльності 
Верховного Суду в цілому. 

Адміністрування у Касаційному господарському суді у складі Верховного 
Суду – це регламентована законодавством України діяльність осіб, які обіймають 
адміністративні посади у Касаційному господарському суді у складі Верховного 
Суду та інших суб’єктів адміністрування, спрямовану на керівництво Касаційним 
господарським судом як структурним елементом Верховного Суду, а також 
організаційне забезпечення його внутрішньої діяльності, а саме вжиття заходів 
фінансового, матеріально-технічного, кадрового, технічного характеру, з метою 
створення належних умов для ефективного і незалежного здійснення правосуддя.  

7. Адміністративними посадами у Касаційному господарському суді є посади, 
на які законодавством України покладено здійснення управлінської та контрольної 
функцій у їх сукупності. До адміністративних посад Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду віднесено посади Голови Касаційного 
господарського суду, заступника керівника апарату – керівника секретаріату 
Касаційного господарського суду та їх заступників. Суб’єктами адмініструванні 
Касаційного господарського суду є: Голова Верховного Суду, керівник апарату 
Верховного Суду та їх заступники, безпосередньо Голова Касаційного 
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господарського суду, керівник секретаріату Касаційного господарського суду 
Верховного Суду та їх заступники. 

8. Кадрове забезпечення в залежності від об’єкта (добір суддів чи працівників 
апарату) виступає в першому випадку елементом організаційно-правового 
забезпечення, в другому – елементом адміністрування Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду. 

Суб’єктів, які здійснюють кадрове забезпечення Касаційного господарського 
суду у складі Верховного Суду, класифіковано за критерієм їх предметної 
діяльності: 1) суб’єкти, які беруть участь у кадровому забезпеченні суддівського 
корпусу, 2) суб’єкти, які формують та регулюють його апарат. 

9. Для підвищення ефективності нормативного регулювання діяльності 
Касаційного господарського суду запропоновано внести зміни, зокрема, до статті 38 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII від 02.06.2016, 
доповнивши її положеннями про те, що суддя Верховного Суду не може бути 
молодшим 40 років, а також запропоновано доповнити статтю 156 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016, яка визначає 
особливості апарату Верховного Суду, положеннями про те, що збори суддів 
відповідного касаційного суду у складі Верховного Суду або Пленум Верховного 
Суду можуть висловити недовіру керівнику апарату Верховного Суду та його 
заступникам, які очолюють структурні підрозділи апарату Верховного Суду, що має 
наслідком звільнення їх з посади. 

Визначено необхідність на законодавчому рівні закріпити перелік 
повноважень зборів суддів відповідного касаційного суду Верховного Суду, такі як: 
1) обговорювати питання щодо внутрішньої діяльності касаційного суду або роботи 
конкретних суддів чи працівників апарату касаційного суду та приймати з цих 
питань рішення, які є для них обов’язковими; 2) визначати спеціалізацію суддів з 
розгляду конкретних категорій справ; 3) визначати рівень навантаження на суддів 
відповідного касаційного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або 
інших обов’язків; 4) заслуховувати звіти суддів, які обіймають адміністративні 
посади в цьому касаційному суді, та заступника керівника апарату суду. 

В контексті дотримання рекомендацій Венеціанської комісії щодо 
максимального усунення будь-якого впливу на судову систему, запропоновано 
скоротити строк, протягом якого Президент України має видати указ про 
призначення судді до 15 днів, а також визначити можливість призначення судді на 
посаду Вищою радою правосуддя самостійно у разі невиконання Президентом 
України своїх повноважень щодо видачі відповідного указу у визначений законом 
строк. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Пономарьова О.О. Правовий статус Касаційного господарського суду у 

складі Верховного Суду в Україні. – Кваліфікаційно-наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 
України. – Київ, 2019. 

У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та 
праксеологічні засади правового статусу Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду в Україні. Виходячи з порівняльного аналізу джерел права різних 
історичних періодів, а також наукової літератури встановлено початок виникнення і 
особливості генези касаційної інстанції в господарському судочинстві, а також 
визначено етапи її виникнення та становлення. Досліджено організаційно-правові 
форми касаційної інстанції в господарському судочинстві зарубіжних країн. 

На підставі аналізу вітчизняних та міжнародних наукових джерел, автором 
визначені такі поняття як «повноваження Касаційного господарського суду у складі 
Верховного Суду», «організаційно-правове забезпечення діяльності Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду» та «адміністрування у Касаційному 
господарському суді у складі Верховного Суду». 

У дисертаційному дослідженні здійснено класифікацію функцій Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду, а також його повноважень. 

Досліджено особливості організаційно-правового забезпечення Касаційного 
господарського суду у складі Верховного Суду та його адміністрування, визначено 
суб’єктів та зміст зазначеної діяльності. 

З’ясовано сутність критерію «доброчесність» через призму його основних 
ознак. Досліджено процедуру добору суддів Касаційного господарського суду 
Верховного Суду, а також працівників його секретаріату. 

Ключові слова: Касаційний господарський суд, Верховний Суд, правовий 
статус, організаційно-правове забезпечення, адміністрування, касаційна інстанція. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Пономарева О.А. Правовой статус Кассационного хозяйственного суда в 
составе Верховного Суда в Украине. – Квалификационная научная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 
науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые 
и праксеологические основы правового статуса Кассационного хозяйственного суда 
в составе Верховного Суда в Украине. Исходя из сравнительного анализа 
источников права, различных исторических периодов, а также научной литературы 
установлено начало возникновения и особенности генезиса кассационной инстанции 
в хозяйственном судопроизводстве, а также определены этапы их возникновения и 
становления. Исследовано организационно-правовые формы кассационной 
инстанции в хозяйственном судопроизводстве зарубежных стран. 

Осуществляется анализ выводов Венецианской комиссии относительно 
судоустройства Украины и научное исследование нормативного закрепления 
правового статуса Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. 
Раскрывается содержание правового статуса Кассационного хозяйственного суда в 
составе Верховного Суда. Доказывается, что Кассационного хозяйственного суд 
является правопреемником Высшего хозяйственного суда Украины в части 
публичной функции кассации и материально-технической базы последнего. 

Аргументируется нецелесообразности применения в названии указанного 
структурного подразделения Верховного Суда слова «суд» и предлагается его 
переименования в Кассационную хозяйственную палату Верховного Суда. 

На основании анализа отечественных и международных научных 
источников, автором определены такие понятия как «полномочия Кассационного 
хозяйственного суда в составе Верховного Суда», «организационно-правовое 
обеспечение деятельности Кассационного хозяйственного суда в составе 
Верховного Суда» и «администрирование в Кассационном суде в составе 
Верховного Суда ». 

В диссертационном исследовании осуществлена классификация функций 
Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, а также его 
полномочий. 

Проводится сравнительный анализ полномочий суда кассационной 
инстанции, определенный ХПК Украины в редакции до вступления в силу Закона 
Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс 
Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс 
административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» 
№2147-VIII от 03.10.2017 и после его вступления в силу. Осуществляется анализ 
характерных изменений хозяйственного процессуального законодательства в части 
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полномочий суда кассационной инстанции и отмечаются пробелы нового ХПК 
Украины в редакции указанного Закона Украины №2147-VIII от 03.10.2017. 

Осуществляется анализ соотношения полномочий Кассационного 
хозяйственного суда и Большой Палаты Верховного Суда. 

Исследованы особенности организационно-правового обеспечения 
Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда и его 
администрирования, определены субъекты и содержание указанной деятельности. 

Определяется перечень административных должностей в структуре 
Кассационного хозяйственного суда. Исследуется процедура избрания на 
должности, в частности, Председателя Верховного Суда и Председателя 
Кассационного хозяйственного суда, а также осуществляется анализ соотношения 
выполняемых ими функций. 

На основании анализа нормативно-правовых актов и трудов ученых 
определяются критерии, которым должны отвечать судебные администраторы, а 
также процедура назначения на должность руководителя аппарата Верховного Суда 
и руководителя секретариата Кассационного хозяйственного суда. 

Раскрываются особенности специальной процедуры отбора судей 
Кассационного хозяйственного суда, определяются ее основные этапы 
Анализируется роль Общественного совета добродетели в процедуре отбора судей, 
а также выясняется сущность самого критерия «добродетель». 

Предоставляются предложения по совершенствованию норм действующего 
законодательства Украины, обеспечивающих функционирование Кассационного 
хозяйственного суда. Раскрывается практическое значение полученных в 
диссертации результатов и направления их использования в научно-
исследовательской, правотворческой, правоприменительной деятельности и 
учебном процессе. 

Ключевые слова: Кассационный хозяйственный суд, Верховный Суд, 
правовой статус, организационно-правовое обеспечение, администрирование, 
кассационная инстанция. 
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The Theses examines the theoretical, legal and praxeological principles of the legal 
status of the Commercial Cassation Court in the Supreme Court in Ukraine. Based on the 
comparative analysis of sources of law in various historical periods, as well as scientific 
literature, the beginning of the origin and peculiarities of the genesis of the cassation 
instance in economic legal proceedings were established, as well as the stages of its origin 
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and formation. The organizational and legal forms of the cassation instance in economic 
legal proceedings of foreign countries are investigated. 

Based on the analysis of domestic and international scientific sources, the author 
identified such concepts as «the powers of the Commercial Cassation Court in the 
Supreme Court», «organizational and legal support of activities of the Commercial 
Cassation Court in the Supreme Court» and «administration in the Commercial Cassation 
Court in the Supreme Court». 

In the dissertation the classification of functions of the Commercial Cassation Court 
in the Supreme Court, as well as its powers was carried out. 

The peculiarities of the organizational and legal support of the Commercial 
Cassation Court in the Supreme Court and its administration were investigated, the 
subjects and content of the above-mentioned activity were determined.  

The essence of the criterion of «integrity» is clarified through the prism of its main 
features. The procedure of selection of judges of the Commercial Cassation Court in the 
Supreme Court, as well as employees of its secretariat, was investigated.  

Keywords: Commercial Cassation Court, Supreme Court, legal status, 
organizational and legal support, administration, cassation instance. 
 

 


