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Господарський Процесуальний Кодекс України  

(Редакція станом на 23.11.2021)  

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56)  

[…]  

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 1416-IX від 27.04.2021, ВВР, 2021, № 27, ст.232, № 1587-IX від 30.06.2021  № 

1588-IX від 30.06.2021}  

[…]  

Розділ І  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

[…]  

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 фінансових інструментів, зокрема 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 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;  

17) справи, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів, укладених у рамках 
державноприватного партнерства, у тому числі концесійних договорів, крім спорів, розгляд яких здійснюється в 
порядку іншого судочинства.  

18) справи у спорах щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів власників 
облігацій, що виникають між адміністратором за випуском облігацій та емітентом облігацій та/або особами, які 
надають забезпечення за такими облігаціями;  

19) справи у спорах щодо оскарження рішення зборів власників облігацій.  

Терміни "особа, яка надає забезпечення","збори власників облігацій" вживаються у цьому Кодексі у значенні, 
наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".  

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 фінансові інструменти, 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.  

Термін "фінансові інструменти" вживається у цьому Кодексі у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки 
капіталу та організовані товарні ринки".  

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.  

[…]  


