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 Історія становлення господарських судів України. 

 

Система господарських судів України прийшла на заміну державному і відомчому 

арбітражу. Заміна арбітражів судами відбулася із прийняттям 04 червня 1991 року Закону 

України «Про арбітражний суд. 

Прототипом господарських судів у Російській імперії були комерційні суди, що 

розглядали торговельні та вексельні справи, справи про торговельну неспроможність 

тощо. 

У перші роки після жовтневого перевороту розбіжності між підприємствами 

вирішувалися в адміністративному порядку – вищими органами управління. 

Пізніше, у 1922 році, були створені арбітражні комісії – Вища арбітражна комісія при Раді 

Праці та Оборони та арбітражні комісії при обласних економічних нарадах (рад наркомах, 

облвиконкомах), а також відомчі арбітражні комісії. У 1931 році в системі органів 

управління був створений державний арбітраж для розгляду майнових спорів між 

організаціями, підприємствами, установами соціалістичного господарства. Існували два 

види арбітражу – державний та відомчий. 

Система арбітражів, неодноразово модифікована, проіснувала 60 років і була скасована із 

введенням в дію Закону України «Про арбітражний суд» від 04.06.91. 

Заміна системи арбітражів арбітражними судами була викликана новими економічними 

умовами, створенням нових рівноправних форм власності. 

Розвиток економічних відносин на сучасному етапі викликав необхідність внесення змін 

до арбітражного процесуального законодавства. Такі зміни були внесені, зокрема, до 

Господарського процесуального кодексу України, прийнятого 06.11.91. Закон «Про 

арбітражний суд» втратив чинність із набранням чинності (01.06.2002) Законом України 

«Про судоустрій України» від 07.02.2002. 

 

 Законодавство, що регулює діяльність господарських судів. 

Господарське процесуальне право має відокремлені джерела, які містять організаційні 

норми, що закріплюють систему господарських судів (Закон України «Про судоустрій 

України»); загальні процесуальні норми (Господарський процесуальний кодекс України) 

та спеціальні процесуальні норми, які містяться в законах як матеріально-правового, так і 

процесуально-правового характеру (Закон України «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом»). 

До джерел господарського процесуального права належать нормативно-правові акти, в 

яких містяться норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя з господарських 



відносин. 

Головне місце серед цих актів посідає Конституція України, у статті 6 якої закріплено 

принцип здійснення державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Зазначено, що органи судової влади здійснюють свої повноваження 

у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. Статтею 8 

Конституції України встановлено, що Конституція має найвищу юридичну силу, а її 

норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст 

буд-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору відповідності 

Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. 

Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, 

яке не суперечить їй. Постановою пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. 

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» зазначено: якщо зі 

змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень 

законом, суд при розгляді справи повинен застосовувати тільки той закон, який 

ґрунтується на Конституції і не суперечить їй. 

В розділі VIII Конституції закріплено принципи організації судів ( територіальність і 

спеціалізація), незалежність і недоторканість суддів, вимоги щодо суддів і порядок їх 

призначення та обрання, основні засади судочинства, державне забезпечення 

функціонування судів, діяльність судів, засади правового статусу Вищої ради юстиції. 

Коло інших законодавчих актів, що входять до джерел господарського процесуального 

права, є досить широким і має різне юридичне значення і спрямованість. Основними за 

значенням законами, які слід у першу чергу віднести до джерел, є Закон України «Про 

судоустрій України» та Господарський процесуальний кодекс України. 

Закон України «Про судоустрій України» визначає правові засади організації судової 

влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні 

вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, систему та порядок здійснення 

суддівського самоврядування, а також встановлює загальний порядок забезпечення 

діяльності судів і регулює інші питання судоустрою. Цим законом встановлено систему 

господарських судів та їх повноваження. 

Основним джерелом господарського процесуального права також є Господарський 

процесуальний кодекс України, який складається з 15 розділів. 

Частина норм господарського процесуального права міститься в Законі України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Норми цього 

закону передбачають особливості провадження справ про банкрутство і є спеціальними 

стосовно норм ГПК України. 

Відносини, пов язані із справлянням державного мита з позовних заяв і заяв кредиторів у 

справах про банкрутство, що подаються до господарських судів, урегульовані Декретом 

Кабінету Міністрів від 21.01.1993 р. № 7-93 «Про державне мито» з подальшими змінами і 

доповненнями, а також Інструкцією про порядок обчислення і справляння державного 

мита (затверджено наказом Головної державної податкової інспекції України від 22.04.93 

з наступними змінами і доповненнями). 

Діяльність господарського суду регулюється і деякими нормами цивільного та цивільного 

процесуального законодавства. 

До джерел господарського процесуального права належить і широке коло законів, які 

вміщують окремі норми, що стосуються провадження в господарських судах. Переважно 

це акти, які визначають підвідомчість спорів господарському суду (Закони України «Про 



власність», «Про підприємництво», «Про підприємства», «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» тощо). 

Відповідно до ч. 3 ст. 4 ГПК України господарський суд вирішує господарські спори 

також на підставі міжнародних договорів, згода на обов язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Важливе значення для розгляду господарських справ, вдосконалення правозастосовчої 

практики господарських судів мають керівні роз яснення Вищого господарського суду 

України. Вищий господарський суд України, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 39 Закону України 

«Про судоустрій України» дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз 

яснення з питань застосування законодавства України щодо вирішення справ відповідної 

судової юрисдикції. Ці роз яснення можна віднести до нормативного тлумачення норм 

права. Вони надаються з метою запобігання в процесі розгляду господарських спорів 

неправильному розумінню та неоднаковому застосуванню правових норм щодо практики 

застосування положень окремих законодавчих актів, предметом регулювання яких є 

господарська чи підприємницька діяльність, оподаткування, орендні відносини, захист 

права власності, правовідносини, що виникають внаслідок банкрутства тощо. 

Роз яснення Вищого господарського суду не належать до офіційних тлумачень. 

 

 Завдання і функції господарських судів. 

Основними завданнями господарського суду є такі: 

- захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарський правовідносин; 

- сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин; 

- внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання 

господарської діяльності. 

На виконання вказаних завдань господарські суди виконують такі основні функції: 

- здійснюють правосуддя з господарських відносин, тобто вирішують господарські спори 

та інші справи, віднесені до юрисдикції господарських судів; 

- попереджують порушення законодавства у сфері господарської діяльності; 

- ведуть статистичний облік і здійснюють аналіз статистичних даних про свою діяльність; 

- вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства при розгляді 

господарських спорів; 

- здійснюють організаційне керівництво господарськими судами. 

Характер і зміст завдань і функцій господарських судів свідчать про їх винятково важливу 

роль у механізмі управління економікою держави. 

 

 Система господарських судів України та їх склад. 

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про судоустрій України» 

господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції. 

Господарські суди складають єдину систему спеціалізованих судів, яку складають: 

- місцеві господарські суди – господарський суд автономної республіки Крим, 

господарські суди областей, міст Києва і Севастополя; 

- апеляційні господарські суди – 11 апеляційних господарських судів; 

- Вищий господарський суд України. 

Очолює всю систему судів загальної юрисдикції Верховний Суд України, у складі якого 

діє судова палата у господарських справах, яка фактично є четвертою ланкою системи 

господарських судів. 



Місцеві господарські суди є судами першої інстанції. 

Апеляційні господарські суди, яких в Україні створено 11 і дія кожного з яких 

поширюється на територію певного визначеного регіону України, є судами апеляційної 

інстанції. Вони утворені відповідно до Указу Президента України від 11.07.2001 р. 

Вищий господарський суд України є вищим спеціалізованим судом. Він виконує функцію 

касаційної судової інстанції. 

Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 28.02.03 при Вищому 

господарському суді України, відповідно до ч. 8 ст. 38 і ст. 45 Закону України «Про 

судоустрій України», з метою підготовки науково обґрунтованих рекомендацій з питань, 

пов язаних із роз ясненням законодавства, а також для надання висновків щодо проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, та з інших питань, пов язаних з необхідністю 

наукового забезпечення діяльності Вищого господарського суду України, утворено 

Науково-консультативну раду, затверджено положення про неї та її персональний склад. 

Рада складається з науковців-правників, суддів та інших висококваліфікованих фахівців-

практиків. 

Відповідно до наказу Вищого господарського суду України від 27.02.03 «Про утворення 

судових палат у Вищому господарському суді України» створено 4 судові палати: судова 

палата з розгляду справ про банкрутство; судова палата з розгляду справ у спорах між 

господарюючими суб єктами: судова палата з розгляду справ, що виникають з податкових 

та інших відносин, пов язаних з державним регулюванням діяльності господарюючих суб 

єктів; судова палата з розгляду справ, пов язаних із захистом права на об єкти 

інтелектуальної власності. 

Для вирішення загальних питань діяльності господарських судів у Вищому 

господарському суді діє пленум Вищого господарського суду України, який дає роз 

яснення з питань застосування законодавства при вирішенні господарських спорів. Для 

вирішення організаційних питань діє президія Вищого господарського суду України. Як 

пленум, так і президія Вищого господарського суду не мають судових повноважень (не 

розглядають судових справ). 

Всі господарські суди України складаються з голови відповідного господарського суду, 

першого заступника голови, заступників голови та суддів. 

 

 Правовий статус суддів господарських судів. 

Конституцією України, Законами України «Про статус суддів», «Про державний захист 

працівників суду і правоохоронних органів», Господарським процесуальним кодексом 

України та іншими законодавчими актами закріплено правовий статус суддів 

господарських судів. Суддею господарського суду є посадова особа, наділена 

повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин. 

На посаду судді місцевого господарського суду може бути рекомендований 

кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший за двадцять п ять 

років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше як три роки, 

а також проживає в Україні не менше десяти років і володіє українською мовою. 

Суддя обіймає посаду безстроково, крім суддів, які призначаються на цю посаду вперше. 

Вперше призначений суддя в урочистій обстановці приймає присягу, зміст якої визначено 

ч. 2 ст. 10 Закону України «Про статус суддів». Присяга судді складається перед 

Президентом України. 

Судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій 



політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані 

посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької і творчої. 

Суддею апеляційного господарського суду може бути громадянин України, який досяг на 

день обрання 30 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше як 

п ять років, у тому числі не менше як три роки на посаді судді. 

Суддею Вищого господарського суду може бути громадянин України, не молодший 30 

років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше як сім років, 

в тому числі не менше як п ять років на посаді судді. 

Необхідною умовою для заняття посади судді є складання кваліфікаційного екзамену. 

Судді у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежними, підкоряються тільки 

законові і нікому не підзвітні. Незалежність суддів гарантується законодавством. 

Суддя господарського суду звільняється з посади органом, що його обрав або призначив 

виключно з підстав, визначених законодавством. 

Про наявність підстав для припинення повноважень судді та про висунення кандидатур 

для обрання суддею голова суду, в якому працює суддя, або голова вищестоящого суду 

повідомляє орган, який призначив або обрав суддю, у строк не більше одного місяця з дня 

виникнення підстав, передбачених законом. До повідомлення додаються документи, які 

свідчать про наявність підстав для припинення повноважень судді. 

Вплив на суддю в будь-якій формі з метою перешкодити всебічному, повному і об 

єктивному розгляду конкретної справи тягне за собою відповідальність за законодавством 

України. 

ЗАВДАННЯ: 

1.Ознайомитися з викладеним матеріалом. 

2. Зробити стислий конспект. 

3. Підготувати реферат на тему: « Господарський суд України» 

4. Надсилати роботи на електронну скриньку sveta101989@gmail.com 

 

 


