
 

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
 

ВИТЯГ 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Глава 1. Основні положення 

… 

Стаття 4. Право на звернення до господарського суду 

5. Угода сторін про передачу спору на розгляд третейського суду (міжнародного 
комерційного арбітражу) допускається. 

До міжнародного комерційного арбітражу за угодою сторін може бути переданий будь-
який спір, що відповідає вимогам, визначеним законодавством України про міжнародний 
комерційний арбітраж, крім випадків, визначених законом. 

До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, який виникає 
з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. 

6. Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у розгляді своєї справи у 
визначеному законом порядку. 

Глава 2. Юрисдикція 

§ 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів 

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів 

1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням 
господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші 
справи у визначених законом випадках, зокрема: 

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів 
у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є 
підприємцем, а також у спорах щодо правочинів, укладених для забезпечення виконання 
зобов’язання, сторонами якого є юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; 

2) справи у спорах щодо приватизації майна, крім спорів про приватизацію державного 
житлового фонду; 

3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між 
учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною 
особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який 



вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої 
юридичної особи, крім трудових спорів; 

4) справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших 
корпоративних прав в юридичній особі, крім правочинів у сімейних та спадкових 
правовідносинах; 

5) справи у спорах щодо цінних паперів, в тому числі пов’язані з правами на цінні папери 
та правами, що виникають з них, емісією, розміщенням, обігом та погашенням цінних 
паперів, обліком прав на цінні папери, зобов’язаннями за цінними паперами, крім 
боргових цінних паперів, власником яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та 
векселів, що використовуються у податкових та митних правовідносинах; 

6) справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та 
нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є 
предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, 
стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем, та спорів щодо вилучення майна 
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, а також справи у спорах щодо 
майна, що є предметом забезпечення виконання зобов’язання, сторонами якого є 
юридичні особи та (або) фізичні особи - підприємці; 

7) справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної 
конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від 
недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з оскарженням рішень 
Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів 
Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх компетенції, крім 
спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності; 

8) справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, 
стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у 
спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених 
боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових 
осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових 
зобов’язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, 
а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на 
виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України; 

9) справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження 
у справі про банкрутство; 

10) справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб’єктів господарювання та їх 
органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської 
діяльності, крім актів (рішень) суб’єктів владних повноважень, прийнятих на виконання 
їхніх владних управлінських функцій, та спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є 
підприємцем; 

11) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказу на примусове 
виконання рішень третейських судів, утворених відповідно до Закону України "Про 
третейські суди", якщо такі рішення ухвалені у спорах, зазначених у цій статті; 

12) справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі 
посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних 
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юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи, за позовом власника 
(учасника, акціонера) такої юридичної особи, поданим в її інтересах; 

13) вимоги щодо реєстрації майна та майнових прав, інших реєстраційних дій, визнання 
недійсними актів, що порушують права на майно (майнові права), якщо такі вимоги є 
похідними від спору щодо такого майна або майнових прав чи спору, що виник з 
корпоративних відносин, якщо цей спір підлягає розгляду в господарському суді і 
переданий на його розгляд разом з такими вимогами; 

14) справи у спорах про захист ділової репутації, крім спорів, стороною яких є фізична 
особа, яка не є підприємцем або самозайнятою особою; 

15) інші справи у спорах між суб’єктами господарювання; 

16) справи за заявами про видачу судового наказу, якщо заявником та боржником є 
юридична особа або фізична особа - підприємець. 

2. Вищий суд з питань інтелектуальної власності розглядає справи щодо прав 
інтелектуальної власності, зокрема: 

1) справи у спорах щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 
торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав 
інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання 
недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, 
що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права 
чи пов’язані з ними законні інтереси; 

3) справи про визнання торговельної марки добре відомою; 

4) справи у спорах щодо прав автора та суміжних прав, в тому числі спорах щодо 
колективного управління майновими правами автора та суміжними правами; 

5) справи у спорах щодо укладання, зміни, розірвання і виконання договору щодо 
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, комерційної концесії; 

6) справи у спорах, які виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної 
конкуренції, щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого 
виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та 
використання комерційної таємниці; оскарження рішень Антимонопольного комітету 
України із визначених цим пунктом питань. 

Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу 

1. Спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий 
сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, 
крім: 

1) спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав 
на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, а також спорів, 



що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні 
закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті; 

2) спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини 
другої статті 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті; 

3) інших спорів, які відповідно до закону не можуть бути передані на вирішення 
третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу. 

2. Спори, передбачені пунктом 3 частини першої статті 20 цього Кодексу, що виникають з 
договору, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу 
лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її 
учасниками. 

Цивільно-правові аспекти спорів, зазначених у пунктах 2, 7 частини першої, пункті 6 
частини другої статті 20 цього Кодексу, спорів, що виникають при укладанні, зміні, 
розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі, можуть бути передані на 
вирішення міжнародного комерційного арбітражу. 

3. Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського 
суду, міжнародного комерційного арбітражу та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності 
та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності та 
виконуваності. 

4. Рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу може бути 
оскаржено (оспорено) в порядку, визначеному законом. 

Глава 5. Докази та доказування 

§ 1. Основні положення про докази 

… 

Стаття 75. Підстави звільнення від доказування 

… 

8. Обставини, встановлені рішенням третейського суду або міжнародного комерційного 
арбітражу, підлягають доказуванню в загальному порядку при розгляді справи 
господарським судом. 

Глава 2. Відкриття провадження у справі 

… 

Стаття 175. Відмова у відкритті провадження у справі 

1. Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: 

… 
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4) є рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, прийняте в межах 
його компетенції в Україні щодо спору між тими самими сторонами, про той самий 
предмет і з тих самих підстав, за винятком випадків, коли суд відмовив у видачі 
виконавчого документа на примусове виконання такого рішення; 

5) є рішення суду іноземної держави або міжнародного комерційного арбітражу, визнане в 
Україні в установленому законом порядку, щодо спору між тими самими сторонами, про 
той самий предмет і з тих самих підстав; 

… 

2. Суд не має права відмовити у відкритті провадження у справі у випадках, визначених 
пунктами 4, 5 частини першої цієї статті, якщо відповідне рішення третейського суду, 
міжнародного комерційного арбітражу було скасовано і розгляд справи в тому самому 
третейському суді, міжнародному комерційному арбітражі виявився неможливим. 

3. Про відмову у відкритті провадження у справі постановляється ухвала не пізніше п’яти 
днів з дня надходження заяви. Така ухвала надсилається заявникові не пізніше наступного 
дня після її постановлення в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу. 

4. До ухвали про відмову у відкритті провадження у справі, що надсилається заявникові, 
додаються позовні матеріали. Копія позовної заяви залишається в суді. 

5. Ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі може бути оскаржено. У разі 
скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до 
суду. 

… 

Глава 3. Підготовче провадження 

… 

Стаття 182. Підготовче засідання 

1. Підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи. 

2. У підготовчому засіданні суд: 

… 

2) з’ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд 
третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для 
проведення врегулювання спору за участю судді; 

… 

Глава 8. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі 

Стаття 226. Залишення позову без розгляду 

1. Суд залишає позов без розгляду, якщо: 
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… 

7) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду або 
міжнародного комерційного арбітражу, і від відповідача не пізніше початку розгляду 
справи по суті, але до подання ним першої заяви щодо суті спору надійшли заперечення 
проти вирішення спору в господарському суді, якщо тільки суд не визнає, що така угода є 
недійсною, втратила чинність або не може бути виконана; 

… 

2. Про залишення позову без розгляду постановляється ухвала, в якій вирішуються 
питання про розподіл між сторонами судових витрат, про повернення судового збору з 
бюджету. 

3. Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути оскаржено. 

4. Особа, позов якої залишено без розгляду, після усунення обставин, що були підставою 
для залишення позову без розгляду, має право звернутися до суду повторно. 

… 

Стаття 231. Закриття провадження у справі 

1. Господарський суд закриває провадження у справі, якщо: 

… 

3) суд встановить обставини, які є підставою для відмови у відкритті провадження у 
справі відповідно до пунктів 2, 4, 5 частини першої статті 175 цього Кодексу, крім 
випадків, передбачених частиною другою статті 175 цього Кодексу; 

… 

5) після відкриття провадження у справі між сторонами укладено угоду про передачу 
спору на вирішення до міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду, 
якщо тільки суд не визнає, що така угода є недійсною, втратила чинність або не може бути 
виконана; 

… 

3. У разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими 
самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність 
ухвали про закриття провадження у зв’язку з прийняттям відмови позивача від позову не 
позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору. 

4. Про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання 
про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. 

5. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена. 
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