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Шабельник К. П. Принципи господарського судочинства. –
Рукопис.
Магістерська робота зі спеціальності 081 «Право». – Національний
технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського». Факультет соціології і права. Кафедра господарського та
адміністративного права. Київ, 2017.
Магістерську

роботу

присвячено

дослідженню

принципів

господарського судочинства. Досліджено поняття принципів права та їх
розмежування з окремими правовими категоріями; проаналізовано принцип
верховенства

права

як

визначальний

судочинстві;

охарактеризовано

окремі

принцип

у

господарському

принципи

господарського

судочинства з урахуванням їх поділу на організаційні та функціональні;
досліджено значення принципів господарського судочинства під час
перегляду судових рішень; охарактеризовано оновлення та доповнення
принципів господарського судочинства.
Ключові слова: принципи, судочинство, процес, господарський,
верховенство, гласність, диспозитивність, правосуддя, оновлення, зміни.

Шабельник Е. П. Принципы хозяйственного судопроизводства. Рукопись.
Магистерская работа по специальности 081 «Право». – Национальный
технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского». Факультет социологии и права. Кафедра
хозяйственного и административного права. Киев, 2017.
Магистерская

работа

посвящена

исследованию

принципов

хозяйственного судопроизводства. Исследовано понятие принципов права и
их разграничение с отдельными правовыми категориями; проанализирован
принцип верховенства права как определяющий принцип в хозяйственном
судопроизводстве; охарактеризованы отдельные принципы хозяйственного
судопроизводства

с

учетом

их

разделения

на

организационные

и

функциональные;
судопроизводства

исследовано
во

время

значение

принципов

пересмотра

хозяйственного

судебных

решений;

охарактеризованы обновления и дополнения принципов хозяйственного
судопроизводства.
Ключевые

слова:

принципы,

судопроизводство,

процесс,

хозяйственный, верховенство, гласность, диспозитивность, правосудия,
обновления, изменения.

Shabelnyk K. P. The principles of economic legal proceedings. –
Manuscript.
Master Thesis in speciality 081 "Law". – National Technical University of
Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Faculty of Sociology and
Law. Department of Economic and Administrative Law. Kyiv, 2017.
The Master Thesis is dedicated to the study of the principles of economic
legal proceedings. The concept of the principles of law and their differentiation
from particular legal categories is researched; the principle of the rule of law as
the defining principle in economic legal proceedings is analyzed; distinct
principles of economic legal proceedings are described, given their division into
organizational and functional ones; the importance of the principles of economic
legal proceedings when reviewing court decisions is researched; the updating and
complement of the principles of economic legal proceedings are described.
Keywords: principles, legal proceedings, process, economic, rule,
openness, disposition, justice, updating, changes.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Принципи права – фундаментальні
положення, що відображають головні правові ідеї, необхідні для реалізації в
нормах права. Саме принципи лежать в основі права, утворюють його
фундамент та визначають право як загальнообов’язковий соціальний
регулятор. Принципи права відображаються в засадах правотворчості,
правозастосування

і

тлумачення

права.

Принципи

господарського

судочинства – це його основоположні правові ідеї, що містяться в нормах
господарського процесуального законодавства та визначають систему
організації господарського суду, його діяльність задля ухвалення законних та
обґрунтованих рішень. Особливе значення подібних принципів визначається
тим, що вони можуть розглядатися як своєрідний путівник у нормотворчій
діяльності

в

рамках

законодавства.

Крім

удосконалення
того,

вони

господарського

дають

змогу

процесуального

господарському

суду

забезпечувати правильне з’ясування й застосування норм законодавства під
час розгляду й вирішення судом господарських спорів.
Дослідження природи та проявів принципів права є популярною
темою

дослідження

серед

науковців,

однак

власне

принципи

господарського судочинства досі не знайшли комплексного й детального
відображення в наукових працях, що і зумовлює актуальність обраної теми
дослідження
широкого

та

кола

визначає
питань,

необхідність
пов’язаних

із

загальнотеоретичного
принципами

аналізу

господарського

судочинства.
Мета і задачі дослідження. Метою магістерської роботи є з’ясування
природи

принципів

господарського

судочинства

в

контексті

основоположних принципів права та розкриття їхнього нормативного змісту
з огляду на зміни в господарському процесуальному законодавстві.
Досягнення мети магістерської роботи передбачає виконання низки

завдань. Серед них:
1) дослідити поняття принципів права та їх розмежування з окремими
правовими категоріями;
2) визначити роль основоположних принципів у господарському
судочинстві;
3) проаналізувати принцип верховенства права як визначальний
принцип у господарському судочинстві;
4) охарактеризувати окремі організаційні принципи господарського
судочинства;
5) охарактеризувати окремі функціональні принципи господарського
судочинства;
6) дослідити значення принципів господарського судочинства під час
перегляду судових рішень;
7)

охарактеризувати

оновлення

та

доповнення

принципів

господарського судочинства.
Об’єктом дослідження є господарські процесуальні відносини, в яких
реалізуються принципи господарського судочинства.
Предметом дослідження є принципи господарського судочинства як
складової фундаментальних принципів права, їхній зміст і практика
застосування.
Методи

дослідження.

Визначеною

метою

дослідження

було

передбачено застосування методологічної основи, яка становить систему
філософсько-світоглядних,

загальнонаукових

та

спеціально-наукових

методів, що використовуються для розв’язання задач магістерської роботи.
Застосування

цих

методів

дозволило

розкрити

сутність

принципів

господарського судочинства, а також встановити вимоги, що утворюють
зміст цих принципів.
Діалектичний метод знайшов своє застосування, зокрема, під час
визначення природи принципів права, вивчення зв’язку між взаємодією
принципів права та основних елементів правової системи. Під час роботи

була проаналізована послідовна зміна ідей, що лежать в основі принципів
права. За допомогою логічного методу проведено аналіз ознак правової
системи, принципів права і деяких інших категорій,

також були

сформульовані їхні поняття.
За допомогою системного методу досліджено зв'язок між різними
принципами

права

та

елементами

правової

системи

між

собою.

Порівняльний метод дозволив провести розмежування між принципами
права та окремими правовими категоріями, з використанням цього ж методу
досліджено окремі принципи господарського судочинства.
Історико-правовий

метод

використовувався

насамперед

для

демонстрації ідейних витоків принципів права. Методом порівняльноправового аналізу встановлювалось спільне й особливе в нормативному
змісті основоположних принципів права у відмінних правових системах.
Широке

застосування

в

роботі

знайшли

категорії

та

засоби

формальної логіки: поняття, визначення, доказ і спростування, судження,
аналіз, синтез, аналогія, узагальнення тощо.
Наукова новизна одержаних результатів магістерської роботи
полягає в тому, що вона є першим в українській юридичній науці
дослідженням

принципів

господарського

судочинства

в

аспекті

основоположних принципів права, їхнього нормативного змісту, а також
засобів, що забезпечують їхнє втілення в сучасній правовій системі.
Найбільш значущі результати і теоретичні висновки, що мають наукову
новизну:
1) на основі зв’язку між принципами і нормами права розкрито
природу принципів права як прямого регулятора суспільних відносин;
2) розкрито головні напрями впливу принципів господарського
судочинства на процес правозастосування, втілено їхню регулятивну
функцію, в межах якої принципи господарського судочинства є юридичним
підґрунтям для вирішення судової справи;
3) простежено вплив принципів господарського судочинства на

судову практику України.
Апробація результатів магістерської роботи. Результати наукового
дослідження, що містяться в магістерській роботі, оприлюднені на VII
Міжнародній

науково-практичній конференції «Правове регулювання

суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19
травня 2017 року м. Київ) та на XXXVIII Всеукраїнській науковій інтернетконференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи
розвитку» (14 грудня 2017 року).
Публікації.
Результати магістерської роботи опубліковано в збірнику VII
Міжнародній

науково-практичній конференції «Правове регулювання

суспільних відносин в умовах демократизації Української держави» (18-19
травня 2017 року м. Київ) та в електронному збірнику матеріалів XXXVIII
Всеукраїнській науковій інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі
епох: проблеми та перспективи розвитку» (14 грудня 2017 року).
Загальний обсяг магістерської роботи – 110 сторінок, зокрема, 98
сторінок основної частини. 128 найменувань використаної літератури, що
перераховані в списку використаних джерел, та містяться на дванадцятьох
сторінках роботи.

ВИСНОВКИ

У магістерській роботі здійснено розв’язання наукового завдання, що
полягало дослідженні поняття принципів права та їх розмежування з
окремими

правовими

категоріями,

визначенні

ролі

основоположних

принципів у господарському судочинстві, аналізі принципу верховенства
права

як

визначального

характеристиці

окремих

принципу

у

господарському

принципів

господарського

судочинстві,

судочинства

з

урахуванням їх поділу на організаційні та функціональні, дослідженні
значення принципів господарського судочинства під час перегляду судових
рішень, характеристиці оновлення та доповнення принципів господарського
судочинства.
З висновків, що зроблені в результаті виконання магістерської роботи
найбільш загальними та важливими є такі:
1. Принципи права – це відправні ідеї існування права, які виражають
найважливіші закономірності і підвалини держави і права, становлять
головні риси права, спрямовують і надають синхронності усьому механізму
правового регулювання суспільних відносин.
Співвідношення принципів права та закону полягає в тому, що
принцип завжди є більш широким поняттям, ніж закон, він є ширшим саме за
предметом відображення. Різниця між принципами і законами в тому, що
вони лише непрямо відповідають природі та історії – через відображення
об’єктивних закономірностей розвитку об’єктивного світу. Принципи – це
результат відображення законів і закономірностей.
Визначення принципів лише як на провідних або основоположних ідей
права призводить до визнання чисто суб’єктивної природи принципів.
Принципи права відрізняються від норм права тим, що принципами
права є не лише ті ідеї та положення, які закріплені в законодавчих актах та
інших джерелах права, а й правові ідеї, що здобули загальне визнання в

діяльності судових органів та інших суб’єктів внутрішньодержавного і
міжнародного права, за відсутності їхнього закріплення в об’єктивному
праві.
2. Основоположні принципи права – підґрунтя, яке лежить в основі
господарського судочинства, утворює його фундамент. Основоположні
принципи права використовуються для тлумачення норм права, а також за
наявності прогалин в праві при повній або частковій відсутність нормативноправової регламентації певної групи суспільних відносин, що потребують
правового регулювання при застосуванні аналогії права та аналогії закону.
3. Верховенство права – похідна всіх загальних підвалин права,
ціннісне об’єднання ідей справедливості, рівності, свободи й гуманізму яке
формує відповідний образ правової системи і визначає ті умови, що
дозволяють втілити цей образ у реальності.
Розуміння

принципу

верховенства

права

ґрунтується

на

ідеї

виокремлення двох його аспектів: формального і матеріального.

З

формальної точки зору, верховенство права полягає в тому, що в суспільстві
мають існувати правові норми, яких дотримуються всі суб’єкти, зокрема, й
держава. Матеріальний аспект верховенства права полягає в тому, що мають
існувати чіткі змістовні стандарти, які визначають суть позитивного права.
Отже, верховенство права – це панування права певного змісту та є
фундаментом, на якому ґрунтуються більш специфічні й детальні правила та
принципи, а отже, і засади на яких здійснюється господарське судочинство.
4. До організаційних принципів господарського судочинства відносять:
принцип здійснення правосуддя виключно судами; принцип незалежності
суддів і підкорення їх лише законові; принцип одностороннього і
колегіального розгляду господарських справ; принцип державної мови
судочинства та принцип гласності судового процесу.
Принцип здійснення правосуддя виключно судами є похідним від
принципу розподілу влади у державі на законодавчу, виконавчу і судову, він
визначає суб’єкта, який згідно із законом компетентний здійснювати

правосуддя,

означає

обмеження

і

заборони

щодо

розгляду

справ

неправомочним суддею.
Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише закону –
беззаперечний імператив організації і діяльності судів при розгляді справ,
цей принцип є виразником глибинної закономірності функціонування
правосуддя у правовій системі. Полягає в тому, що при розгляді
господарських

справ

судді

підкоряються

лише

закону

та

мають

застосовувати право.
Принцип одноособового і колегіального розгляду господарських справ
забезпечує професіоналізм судової практики.
Принцип державної мови господарського судочинства забезпечує
здійснення завдань правосуддя, прав та обов’язків учасників господарського
судочинства, містить як загальне правило мови судочинства так і правило
про державну мову судочинства.
Принцип гласності судового процесу – це похідний принцип від
принципу незалежності суду і рівності сторін у судочинстві, який забезпечує
прозорість судочинства та є необхідним елементом правосудної діяльності
органів судової влади і умовою реалізації права на судовий захист та
інтересів суспільства у справедливому правосудді.
5.

До

функціональних

принципів

господарського

судочинства

віднесено принцип рівності учасників господарського процесу, принцип
диспозитивності, принцип змагальності, принцип пропорційності, принцип
законності та принцип обов’язковості рішень суду.
Рівність усіх учасників судового процесу перед законом передбачає
єдиний правовий режим судочинства, який забезпечує реалізацію їх
процесуальних прав, а рівності всіх учасників судового процесу перед судом
є похідною від засад доступності судового захисту та абсолютності права на
судовий захист.
Принцип диспозитивності характеризує динаміку, рух господарського
судочинства, означає, що господарські процесуальні правовідносини як

правова форма господарського судочинства виникають, розвиваються та
закінчуються за волею й ініціативою сторін правового спору в результаті
розпорядження своїми матеріальними та процесуальними правами. У
господарському судочинстві принцип диспозитивності обумовлюється не
лише автономією суб’єктів права, а й пріоритетністю прав суб’єктів
господарювання та гарантіями їх судового захисту, що притаманно сучасним
процесуальним та правовим системам.
Принцип змагальності відбиває не лише статусні аспекти правового
становища сторін господарського судочинства, але і форму судочинства як
змагальну в розумінні такого порядку організації судового процесу, порядку
проведення судових засідань, в якому здійснюється обмін аргументами,
відстоювання своєї позиції кожною стороною тощо. Зміст принципу
змагальності становлять права і обов’язки сторін, інших осіб, які беруть
участь у справі, в доказовій діяльності.
Принцип пропорційності базується на ідеї справедливості. Принцип
пропорційності має міцний зв’язок із змістовною справедливістю, має
фундаментальне значення для визначення обсягу дії основних прав і свобод
людини й громадянина.
Принцип законності полягає у вимозі до суду до правильного
застосування норм матеріального і процесуального права та у вимозі до
інших учасників господарського до здійснення ними своїх процесуальних
прав відповідно до господарської процесуальної форми і належного
виконання ними процесуальних обов’язків.
6.

Принципи

господарського

судочинства

дають

змогу

господарському суду забезпечити правильне з’ясування господарського
процесуального законодавства та застосування його згідно з дійсним
смислом не тільки при розгляді справи у місцевому господарському суді, а
також при перегляді справи в апеляційному, касаційному провадженні, у
Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами.

Порівняно з принципами розгляду справ у господарському суді першої
інстанції, при перегляді судових рішень у Верховному Суді України, суді
апеляційної і касаційної інстанцій збільшується сукупність елементів
імперативності під час розгляду справ, за якої принципи господарського
судочинства використовуються ширше.
7.

З

набиранням

чинності

нової

редакції

Господарського

процесуального кодексу України у Господарському процесуальному кодексі
України значною мірою розширене закріплення принципів господарського
судочинства, у порівнянні з попередньою редакцією Господарського
процесуального кодексу, принципам приділено значно більше уваги.
Основними засадами (принципами) господарського судочинства, які
виділені законодавцем та закріплені в Господарському процесуальному
кодексі України є: 1) верховенство права; 2) рівність усіх учасників судового
процесу перед законом і судом; 3) гласність і відкритість судового процесу та
його повне фіксування технічними засобами; 4) змагальність сторін; 5)
диспозитивність; 6) пропорційність; 7) обов’язковість судового рішення; 8)
забезпечення права на апеляційний перегляд справи; 9) забезпечення права
на касаційне оскарження судового рішення у визначених законом випадках;
10) розумність строків розгляду справи судом; 11) неприпустимість
зловживання процесуальними правами; 12) відшкодування судових витрат
сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.
Законом

України

«Про

внесення

змін

до

Господарського

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року розширено зміст окремих
принципів господарського судочинства.
З прийняттям змін до Господарського процесуального кодексу України
Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального
кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03

жовтня 2017 року значно розширено, полегшено практичне застосування
одних принципів господарського судочинства, однак, одночасно з цим
створено нормативні розбіжності між чинними законодавчими актами. З
проведеного порівняння засад господарського судочинства, закріплених у
новій редакції Господарського процесуального кодексу України та засад
судочинства, визначених Конституцією України, вбачається позитивна
тенденція розвитку законодавства у сфері удосконалення принципів
господарського судочинства.
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