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Місце, роль та компетенція 
господарських судів 

у судовій системі України

Побудова суверенної, незалежної,
демократичної, соціальної, правової
держави, де людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю не
можливе без побудови ефективної
судової системи. При цьому важливим
моментом у побудові ефективної су-
дової системи є питання, які пов’язані
зі з’ясуванням саме правової природи
судової влади, в тому числі і господар-
ських судів, її місця, ролі в механізмі
держави. Крім того, з’ясування цих
питань надасть можливість виокреми-
ти сутність та особливості, які прита-
манні як усій судовій системі, так і сис-
темі господарських судів як одному з
органів державної влади, на які покла-
даються певні завдання та функції та
які наділені відповідною компетен-
цією у вирішенні спорів, пов’язаних із
господарською діяльністю суб’єктів
підприємницької діяльності.

Проблемами дослідження сутно-
сті та правової природи, місця та ролі
господарських судів у судовій систе-
мі України займалися такі фахівці:
В.Б. Авер’янов,Л.Л.Богачова,Н.А.Вол-
ков, В. Ф. Погорілко, Д. М. Притика,
П. М. Рабінович, О. Ф. Скакун, В. Д.Тка-
ченко, Н. В. Федоров, М. В. Цвік та
деякі інші.

Метою статті є дослідження пра-
вової природи, місця і ролі господар-
ських судів у системі органів судової
влади. Дослідження та розкриття
організаційних та правових основ
діяльності господарських судів та на-
прямів їх реформування не можливе
без з’ясування правової природи та ви-
окремлення особливостей, які прита-
манні цим державним органам влади.
З методологічної точки зору в цій
науковій праці необхідно дослідити
такі наукові поняття та терміни, як 
«влада», «державна влада», «державний
орган»,«судова влада»,«судова система»,
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«господарський суд», проаналізувати
співвідношення цих наукових термі-
нів, що, своєю чергою, надасть можли-
вість дослідити місце і роль господар-
ських судів у судовій системі України,
виділити специфічні ознаки та особ-
ливості зазначених судів як однієї з
гілок влади в системі організації дер-
жавної влади.

Аналіз чинного законодавства та
наукові думки з теорії державного
управління, які висловлювалися пев-
ними науковцями, дає змогу відзначи-
ти, що судові органи, в тому числі і
господарські суди, як складова всієї
судової системи України, відповіда-
ють всім атрибутам державних орга-
нів. І, як доречно відзначає В. Б. Аве-
р’янов, державний орган – це струк-
турно виокремлений, внутрішньоорга-
нізований колектив державних служ-
бовців, який наділений установленою
законодавством компетенцією для
виконання певних владно-управлін-
ських функцій і завдань держави. Слід
зауважити, що структурно державний
орган можна розглядати як складне
утворення, яке охоплює два відносно
відокремлених підрозділи, один з яких
здійснює статутні повноваження цього
органу, а інший – виконує допоміжні
функції, завданням якого є забезпе-
чення виконання державним органом
своїх повноважень. Такий підхід дає
можливість визначити правовий ста-
тус різних категорій працівників дер-
жавного органу, виходячи з конкретних
функціональних напрямів його діяль-
ності, а також відповідні вимоги та
кваліфікаційні характеристики посад
на державній службі [1, с. 42–43].

Кожний державний орган або по-
садова особа, відзначає колектив фа-
хівців із загальної теорії держави та
права, для здійснення своїх функцій і
завдань наділяються власною компе-
тенцією. На їхню думку, компетенція –
це окреслений законодавством певний
обсяг повноважень, обов’язків та прав
державного органу чи посадової особи.
Державні органи чи посадові особи 

не можуть ухилятися від реалізації
своєї компетенції, але водночас не
мають права виходити за її межі. При
цьому державно-владне повноважен-
ня,особливість юридичної природи якого
полягає в тому, що воно є своєрідним
«правовим обов’язком», або «влад-
ним» правом, спрямованим на вико-
нання покладеного за посадою обов’яз-
ку, повинно бути завжди конкретним
за змістом і законодавчо обмеженим
за обсягом. Компетенція державного
органу встановлюється Конституцією
або відповідним актом законодавства,
залежить від характеру функцій та
завдань, для виконання яких створе-
ний орган, а також його місця в систе-
мі державного апарату [2, с. 132].

Як відзначає В. Ф. Погорілко, пра-
восуддя – це така сфера державної
діяльності і громадянського життя, в
якій ідеї правової держави знаходять
найбільш яскраве втілення. У правовій
державі суд захищає загальнолюдські
цінності – життя, здоров’я, честь, гід-
ність, соціально-економічні, політичні
та інші права особи. Саме у сфері
здійснення правосуддя мають послі-
довно реалізовуватися такі важливі
правові принципи, як: можливість звер-
нення до суду за судовим захистом,
презумпція невинуватості, право обви-
нуваченого на захист, недоторканність
особи і особистого життя громадян.
Діяльність органів правосуддя покли-
кана забезпечувати переведення абст-
рактних правових норм у реальні пра-
ва і обов’язки громадян, тим самим
втілюючи в життя волю законодавця,
вирішувати конфлікти між державою
й особою, де суд фактично здійснює
контроль над актами і діями органів
державного управління. Саме завдяки
правосуддю врівноважується фактич-
на нерівність між могутньою держав-
ною владою і маленькою людиною.
Правова держава не може пересту-
пити через закріплені у конституції
принципи і норми, що здатні обмежи-
ти її владу над людиною і суспіль-
ством. Правосуддя покликано викону-
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вати в суспільстві глибоко інтегрую-
чу, стабілізуючу функцію. До того ж
одночасно з правом правосуддя – це
обов’язковий, найважливіший гарант
прав учасників правовідносин, фун-
даментальних прав і свобод людини
[3, с. 328–329]. Правосуддя, на погляд
М. В. Цвіка, це форма державної
діяльності, яка полягає в розгляді і
вирішенні судом віднесених до його
компетенції цивільних, кримінальних
та інших справ. Здійснюється вона
тільки загальними і спеціалізованими
судами [2, с. 365]. Важливе місце у сис-
темі правосуддя належить господар-
ським судам. Водночас з’ясування
місця та ролі господарських судів у
судовій системі України не можливо
без виокремлення правового статусу
та компетенції цього органу держав-
ної влади.

Відомий фахівець у галузі загаль-
ної теорії держави та права О. Ф. Ска-
кун вважає, що правовий статус ко-
лективних суб’єктів – державних
органів як суб’єктів правовідносин
обмежується тими цілями і завдання-
ми, заради яких вони створюються.
Специфіка виконання повноважень
державними органами полягає в тому,
що вони діють у підсистемі публічно-
го права (конституційне, адміністра-
тивне право), для якого характер-
ним є імперативний метод – юридич-
ної субординації і підпорядкованості.
З одного боку, це питання компетенції
державних органів і посадових осіб,
які мають правомочності на видання в
односторонньому порядку індивідуаль-
ного розпорядження з визначенням
прав і обов’язків підпорядкованих і
підзвітних осіб; а з іншого – питання
пасивної правосуб’єктності підпоряд-
кованих і підзвітних осіб, їх обов’язків
і відповідальності. Воля підлеглих не 
є визначальною для індивідуального
акта, що видається [4, с. 364–365].

В юридичній літературі висло-
влюється думка, що державно-владні
повноваження мають лише ті органи,
які актами уповноважених органів

державної влади і державного управ-
ління наділені правами здійснювати
державну владу як вищі і місцеві
органи державної влади, органи дер-
жавного управління, органи судові і
наглядові. Інші органи, на думку при-
хильників цього погляду, не мають
владних повноважень щодо населен-
ня, державних і громадських органі-
зацій [5, с. 68].

У науковій літературі є певні здо-
бутки стосовно визначення поняття
«компетенція». Так, П. М. Рабінович
під цим юридичним явищем розуміє
сукупність передбачених у законі або
іншому нормативно-правовому акті
прав та обов’язків органу держави 
[6, с. 62]. Аналогічного погляду дотри-
муються і деякі інші фахівці з юрис-
пруденції, які відзначають, що компе-
тенція – це сукупність прав, обов’язків,
повноважень і предметів відання ор-
ганів держави, посадових осіб і орга-
нізацій, що визначені конституцією та
іншими нормативними актами для
вирішення завдань, що стоять перед
ними [2, с. 342].

Слід погодитися з позицією В.Ф.По-
горілка, який наголошує, що перехід
до ринкових відносин має супрово-
джуватися реформуванням як майно-
вих прав учасників господарських від-
носин у державі, так і процедури судо-
вого захисту цих прав [7, с. 329].
Доречною та обґрунтованою, з точки
зору місця та ролі господарських судів
у системі судової влади в Україні,
є позиція Д. М. Притики, який від-
значає, що господарський суд як спе-
ціально створений орган для захисту
економічних прав підприємств, орга-
нізацій і установ, суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, вирішує специфіч-
ні завдання. Тобто, здійснюючи функ-
цію захисту прав суб’єктів господар-
ської діяльності, він діє у властивій
для нього формі, застосовує властиві
йому методи і засоби розгляду гос-
подарських спорів. Як самостійна
частина судової системи, спеціалізо-
ваний суд системи судів загальної

Місце, роль та компетенція господарських судів у судовій системі України

339



юрисдикції і державного механізму,
господарський суд покликаний здійс-
нювати визначені функції, вирішувати
поставлені перед ним завдання за до-
помогою встановленого законом пев-
ного виду діяльності [8, с. 87]. Про-
довжуючи свою наукову думку, автор
дійшов висновку, що інститут спеціа-
лізованих судів як судів окремих судо-
вих юрисдикцій, які здійснюють право-
суддя на основі судочинства, відрізня-
ється від загальних судів насамперед
процесуальними нормами, особливо-
стями, притаманними лише окремим
категоріям справ [8, с. 89].

На думку Н. В. Федорова, госпо-
дарський суд у межах своєї компетен-
ції здійснює захист охоронюваних
прав і законних інтересів організацій,
роз’яснення правових актів, внутріш-
ньосистемне управління, управління
внутрішньоструктурними підрозділа-
ми господарського суду й інші та поді-
ляє всі допоміжні функції суду на три
великі групи: організаційно-кадрові;
організаційно-розпорядчі; організа-
ційно-виконавчі [9, с. 12].

Порівнюючи місце, роль, завдання
та функції цивільного судочинства з
господарським, В. І. Шишкін правиль-
но відзначає, «якщо цивільний процес
з самого початку розвивався як засіб
пошуку істини у спорах між фізични-
ми особами, то арбітрування – у спо-
рах між юридичними особами. Логіка
розвитку процедурних порядків у
цивільному і господарському обігу
призвела до того, що для кожного з
них на даний час характерна своєрід-
ність, викликана відповідним колом
правовідносин, які вони обслуговують.
Тому немає жодних підстав для штуч-
ного застосування в повному обсязі
правил судочинства для розгляду гос-
подарських спорів, і навпаки» [10, с. 5].

Порядок розгляду господарських
спорів має відрізнятися від порядку
розгляду цивільних справ у загаль-
ному суді, в яких однією із сторін 
(чи обома сторонами) є громадянин.
Багаторічна практика діяльності суду,

зокрема господарського, підтверджує,
що форма захисту юридичними осо-
бами порушених прав і законних інте-
ресів через господарський суд краще,
ніж судова, пристосована для реаліза-
ції завдань з розгляду господарських
спорів, тому що його організація і
діяльність спеціально пристосовані
законом для цього. Тому не випадко-
во, а цілком обґрунтовано і завчасно з
юрисдикції суду були вилучені усі гос-
подарські спори і передані на розгляд
господарського суду. Отже, не про-
цедура розгляду справ, не складність
процесу і громіздкість засобів захисту
забезпечують здійснення органом своїх
функцій, а пристосованість форм йо-
го діяльності до специфіки організа-
ції, структури і завдань цього органу.
Тобто законність і обґрунтованість
рішень забезпечує не будь-яка форма,
а лише та, що відповідає специфіці
відповідних правовідносин [8, с. 81].

Не варто також забувати, що в
нашій країні склалась розвинута нау-
кова і практична школа, вироблені
оптимальні форми і прийоми госпо-
дарського судочинства, розроблені
науково обґрунтовані принципи орга-
нізації і діяльності господарського
суду саме з вирішення господарських
спорів. Звичайно, не всі галузі госпо-
дарського судочинства і не всі реко-
мендації наукової думки витримали
випробування часом, але сама ідея
вирішення спорів між господарськи-
ми суб’єктами виявилась дійовою [11,
с. 118]. Досліджуючи питання право-
вої природи господарського суду і
вважаючи державний арбітраж особ-
ливим видом суду, З. І. Шкундін назвав
його господарським, а органи – осо-
бливою системою судових органів.
«Арбітраж,– на думку З. І. Шкундіна,–
є господарським судом внаслідок
того, що він розглядає і розв’язує
спори такого характеру, що судами
загальної юрисдикції не розгляда-
ються» [12, с. 47].

«Варто дійти висновку,– відзначає
відомий науковець Д. М. Притика,– що
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господарські суди, здійснюючи покла-
дену на них функцію, мають, як і
загальні суди, спеціальні державно-
владні повноваження, характер і зміст
яких визначаються завданнями, що
поставлені перед ними, і методами
діяльності їх органів. Це положення
має бути вихідним у дослідженні взає-
мозв’язків і взаємодії господарських
судів з іншими судовими і державними
органами. Вивчення правової приро-
ди господарського суду дає підстави
дійти висновків, що цей орган має
багато спільного із загальним судом,
оскільки основний зміст його право-
охоронної діяльності – розгляд спорів,
застосування правових норм у спірних
відносинах. У господарському процесі
заява про розгляд спору оформляєть-
ся у формі позову, а стадії розгляду
справи в основному ті самі, що й у
загальному суді. Існує також касацій-
не і апеляційне провадження. Сама
процедура розгляду справи в госпо-
дарському суді так само, як і у загаль-
ному суді, регламентована спеціаль-
ними нормами; при цьому певні принци-
пи, що визначають порядок розгляду
справи в загальному суді й господар-
ському суді, подібні, хоча в радянсько-
му арбітражному провадженні не було
деяких інститутів, відомих судовому
процесу (відводи, особлива процеду-
ра допиту свідків, суперечки сторін
тощо)» [8, с. 86].

Господарський суд наділений усіма
повноваженнями й атрибутами неза-
лежної й самостійної гілки судової
влади. Ця самостійність зумовлена низ-
кою факторів, а саме: а) специфікою
предмета діяльності – розгляд госпо-
дарських спорів; б) особливістю кола
суб’єктів як учасників господарського
процесу – підприємств, організацій –
юридичних осіб; в) особливістю гос-
подарського процесу, що відрізняєть-
ся оперативністю, відсутністю твердої
регламентації процедури розгляду
спорів і т. ін. [8, с. 108–109]. Господар-
ський суд насамперед створювався як
незалежний орган з розгляду всіх гос-

подарських спорів, що виникають між
юридичними особами, державними й
іншими органами. Основним його зав-
данням як спеціалізованого суду в сис-
темі судів загальної юрисдикції є за-
хист економічних прав та охороню-
ваних законом інтересів учасників
господарських відносин, сприяння зміц-
ненню законності [13, с. 20].

Таким чином, підсумовуючи викла-
дене можна зазначити, що однією з
необхідних умов успішного функціо-
нування всіх елементів створювано-
го в Україні ринкового механізму є
законність і дисципліна в діяльності
суб’єктів господарювання, адже чин-
ним законодавством передбачене доб-
ровільне та сумлінне виконання суб’єк-
тами господарювання своїх договір-
них зобов’язань. У процесі здійснення
господарської діяльності між суб’єк-
тами підприємницької діяльності вини-
кають, функціонують та припиняю-
ться численні господарські правовід-
носини. Ринковий механізм, як і будь-
яке інше соціальне, економічне та
правове явище, не може розвиватися
без спорів та певних конфліктів, що
призводять до суперечностей між
суб’єктами господарської діяльності.
Такі протиріччя та суперечності між
підприємствами, організаціями, дер-
жавними та іншими органами стосов-
но їхніх прав, свобод та законних інте-
ресів та обов’язків у господарських
правовідносинах називаються госпо-
дарськими спорами. Саме ці господар-
ські спори і є предметом розгляду та
вирішення господарських судів як
складової всієї судової системи Украї-
ни. Господарські суди є однією з гілок
судової влади. Згідно з положеннями
чинного законодавства – це спеціалі-
зовані суди, на які законом покладено
здійснення правосуддя у господар-
ських відносинах. Господарський суд є
незалежним органом у вирішенні всіх
господарських спорів, що виникають
між юридичними особами, державними
та іншими органами, а також у роз-
гляді справ про банкрутство.
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Остапенко О. М. Місце, роль та компетенція господарських судів у судовій
системі України

У статті аналізується правова природа господарських судів та з’ясовується
місце, роль та значення господарських судів у судовій системі України.
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Остапенко О. Н. Место, роль и компетенция хозяйственных судов в судебной
системе Украины

В статье анализируется правовая природа хозяйственных судов и выясняется
место, роль и значение хозяйственных судов в судебной системе Украины.

Ключевые слова: государственная власть, государственный орган, судебная
система, хозяйственный суд.

Ostapenko O. Place, role and jurisdiction of economic courts, in the judicial system
of Ukraine

In the article legal nature of economic courts is analysed and a place, role and value
of economic courts, turns out in the judicial system of Ukraine.
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