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Тема. Юрисдикція господарських судів 

 

План 

1. Поняття підвідомчості справ господарським судам та її види. 

2. Критерії визначення підвідомчості справ господарським судам. 

3. Перелік справ, підвідомчих господарському суду. 

4. Поняття підсудності справ господарським судам та її види. 

5. Порядок визначення підсудності справи конкретному господарському суду. 

 

Література: 

Базова: 

1.Господарський процес: підручник. / Світличний О. П. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: 

НУБіП України, 2018. – 342 с. 

https://www.businesslaw.org.ua/gospodarskyi-proces-pidruchnyk-svitlychnyi-text-online-pdf/ 

2. Судова практика з господарських справ.  

http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/sudova_apeljacija.html 

 

Допоміжна: 

1.Конституція України від 28.06.1996. №254к/96-ВР 

2.Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991.(із змінами і 

доповненнями) 

3.Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016. №1402-VIII (із змінами і 

доповненнями) 

Інтернет - ресурси: 

1. Інформаційна сторінка системи судоустрою України URL: www.court.gov.ua.  

2.Офіційний веб-портал судової влади України https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 

 

Ключові слова: підвідомчість, види підвідомчості, договірна підвідомчість, 

імперативна підвідомчість, альтернативна підвідомчість, підсудність, територіальна 

підсудність,загальна підсудність, альтернативна підсудність, виняткова підсудність, 

договірна підсудність 

Реферати 

1. Поняття і правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям 

«компетенція» господарського суду. 

2. Розмежування підвідомчості цивільних, адміністративних і господарських 

справ. 

3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ. 

4. Поняття і види підсудності справ господарському суду. 

5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

При підготовці до семінарського заняття студенти повинні опрацювати норми  

Господарський процесуальний кодекс (Розділ I Глави 1-2), Закони України « Про 

http://idpnan.org.ua/ua/vidavnicha_dijalnist/sudova_apeljacija.html
http://www.court.gov.ua/
https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707


судоустрій і статус суддів». Необхідно вивчити систему господарських судів 

України та їх компетенцію. Щодо територіальної підсудності справ треба з’ясувати 

ознаки, за якими розмежовують компетенцію господарських судів з огляду на 

обставини виключної підсудності справ. 

Особливу увагу слід приділити зміні територіальної підсудності справ і 

порядку розгляду розбіжностей, що виникають при цьому.    

Судова юрисдикція - це компетенція спеціально уповноважених органів судової 

влади здійснювати правосуддя у формі визначеного законом виду судочинства та щодо 

визначеного кола правовідносин. Отже, судова юрисдикція - це інститут права, який 

покликаний розмежувати компетенцію різних ланок судової системи (загальних, 

господарських і адміністративних судів) і різні види судочинства (цивільне, кримінальне, 

адміністративно-деліктне, господарське і адміністративне) між собою. 

Відповідно до ст.17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судоустрій 

будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.  

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності 

1. Розкрийте зміст підвідомчості справ господарським судам. 

2. Які справи підвідомчі господарським судам? 

3. Які справи не підвідомчі господарським судам? 

4. Розкрийте діяльність господарських судів під час розгляду справи коли 

оскаржують рішення третейських судів. 

5. У чому полягає територіальна підсудність справ господарському суду? 

6. Розкрийте територіальну підсудність справ, пов’язаних із спорами, що 

виникають під час укладання, зміни та розірвання господарських договорів. 

7. Розкрийте територіальну підсудність справ, пов’язаних із банкрутством. 

8. У чому полягає виключна територіальна підсудність справ господарському 

суду? 

9. У якому суді розглядатимуть справу в разі порушення майнових прав 

інтелектуальної власності і справу щодо обліку прав на цінні папери? 

10. Назвіть підстави передачі справ із одного господарського суду до іншого 

господарського суду? 

11. Хто ухвалює рішення про передачу справ із одного господарського суду до 

іншого господарського суду? 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно ознайомитись з рекомендованими законодавчими актами та інтернет-

ресурсами, які зазначені в переліку літератури. 

2. Підготувати презентацію (реферат) на тему, відповідно до вашого варіанта. (для 

оцінки «4»-«5»). Зміст презентації (реферату) повинні містити посилання на 

нормативно-правові акти, які регулюють відповідні правовідносини. 

3. Виконану роботу студент направляє на електронну адресу викладача Панченко 

Л.О. (sofia73x@gmail.com).  

Термін виконання роботи – протягом 2-х днів, після дати проведення заняття 

(день проведення заняття не враховується). 

 

mailto:sofia73x@gmail.com


Варіант №1.(А, Б, В, Г, Д, Е) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Виключна (предметна) підвідомчість 

господарських справ». 

Варіант №2. (Є, Ж, З, И, І, Ї, К) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Поняття і правові засади 

підвідомчості. Співвідношення з поняттям «компетенція» господарського суду 

 

Варіант №3. (Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) 

1. Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Особливості альтернативної 

підсудності в господарському судочинстві».  

 

Варіант №4.  (У, Ф, Х, Ч, Ш, Щ, Ю, Я) 

1.Підготувати презентацію (реферат) на тему: «Поняття і види підсудності справ 

господарському суду». 


