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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ 

У статті на основі новітніх досягнень господарсько-процесуальної науки 
та інших суміжних наукових дисциплін проаналізовано визначення змісту 
принципу верховенства права в господарському судочинстві. Сутність цього 
принципу полягає в тому, що порядок здійснення судочинства в господар-
ських судах регламентується тільки нормами законодавчих актів, а саме 
Конституцією України та Господарським процесуальним кодексом України.  
Доведено, що принцип верховенства права спрямований на доступ зацікав-
лених осіб до правосуддя з метою захисту прав та охоронюваних законом 
інтересів за умови дотримання справедливого розгляду справи, а також 
принципів правової визначеності, рівності та виконання судового рішення. 

Ключові слова: принцип верховенства права; господарське судочинство; 
принципи господарського судочинства; справедливість; законність.

Постановка проблеми. Сучасні перетворення, які відбуваються в Україні, здійснення 
реформ практично в усіх сферах суспільного життя, удосконалення законодавства потре-
бують глибокого осмислення змісту принципу верховенства права. В умовах прагнення 
України стати повноправним членом європейського співтовариства, цей принцип набуває 
особливої актуальності. Розвиток правової держави вимагає тлумачення нових принципів 
та підходів з урахуванням євроінтеграційних напрямів  реформування законодавства, судо-
устрою та судочинства. 

Актуальність обраної теми зумовлюється насамперед відсутністю в теорії права 
однозначного тлумачення принципу верховенства права, у тому числі в господарському 
судочинстві. Саме тому головним підходом до визначення цього поняття є встановлення 
визначальних ознак та властивостей цього принципу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження принципу 
верховенства права присвятили свої праці такі вчені, як О. Беляневич, М. Козюбра,  
С. Максимов, Ю. Оборотов, А. Пухтецька, П. Рабінович, Т. Середняк та інші. Але, незва-
жаючи на наявні дослідження, цей принцип потребує додаткової уваги в умовах сучасного 
етапу реформування законодавства та судочинства. 

Метою дослідження є визначення змісту принципу верховенства права в господар-
ському судочинстві, що вбачається важливим з точки зору теорії права й судової практики 
та дає змогу окреслити тенденції подальшого розвитку господарського процесуального 
законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Принцип верховенства права є основоположним між-
народним принципом. Це закріплено документами Організації Об’єднаних Націй, Ради 
Європи, Європейського Союзу, відображено в доктринах та актах багатьох держав [1, с. 83]. 
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Принцип верховенства права слід розглядати не тільки з урахуванням розвитку міжнарод-
ного та національного законодавства, а й зважаючи на погляди та думки вчених. Проте єди-
них вимог тлумачення та визначення принцип верховенства права не отримав, тому немож-
ливо однозначно розуміти цей принцип та, як наслідок, забезпечити його дотримання.

Принцип верховенства права – це правовий принцип, сформований під впливом гло-
балізаційних, міжнародних та європейських інтеграційних процесів, що за своїм змістом 
становить поєднання низки критеріїв (вимог), які хоча й різняться за своєю формою нор-
мативно-правового опосередкування в національному законодавстві, але покликані забез-
печувати пріоритет прав і свобод, законних інтересів людини й громадянина в суспільстві, 
у тому числі й у відносинах з органами публічної влади всіх рівнів, а також рівність усіх 
суб’єктів права перед законом, верховенство закону в системі актів законодавства країни, 
передбачуваність законів і дій органів державної влади та низки інших принципів (вимог), 
що визнані істотними елементами дотримання принципу верховенства права в рішеннях 
Європейського суду з прав людини тощо [2, с. 34]. Верховенство права – це основополож-
ний принцип правової держави, без якого неможливе здійснення прав та свобод [3, с. 49].

Принцип верховенства права набуває самостійного значення, відмінного від тради-
ційної теорії і практики принципу верховенства закону, коли право не ототожнюється із 
системою встановлених або санкціонованих державою загальнообов’язкових норм пове-
дінки, тобто коли є теоретичне і практичне розрізнення права й закону, коли право розгля-
дається як соціальний феномен, тобто як явище, безпосередньо пов’язане з такими фунда-
ментальними категоріями, як справедливість, свобода, рівність, гуманізм [4, с. 31].

Визначення змісту принципу верховенства права намагаються надати й міжнародні 
організації. Так, Європейська Комісія за демократію через право 2011 року у доповіді про 
верховенство права досить докладно дослідила й висвітлила це питання. Зміст принципу 
верховенства права складається з елементів, які повинні розглядатися разом: 1) існування 
основних правил та цінностей, що поділяють люди, які погоджуються їх дотримуватися 
(конституціоналізм); це стосується не тільки писаних, а й неписаних конституцій; 2) дер-
жава повинна керуватися законом; 3) тлумачать закон незалежні та неупереджені судді; 
4) той, хто застосовує закон, діє згідно з ним без дискримінації; 5) закон є прозорим та 
доступним для всіх, особливо для тих, хто знаходиться у вразливому становищі та потре-
бує його захисту; 6) застосування закону є ефективним та вчасним; 7) закон захищає права, 
особливо права людини; 8) закон може бути змінений лише відповідно до встановленої 
процедури, яка є прозорою, відповідальною та демократичною [5].

З урахуванням зазначеного можна констатувати, що принцип верховенства права 
є багатоаспектним та включає елементи, які визначають його сутність. Елементами змісту 
принципу верховенства права є: законність, якість закону, правова визначеність, пропо-
рційність, справедливість, правопорядок, рівність, обов’язковість виконання судового 
рішення тощо. 

На підставі Закону «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних 
свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» 
(пункт 1) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод стала частиною 
національного законодавства України [6]. Тобто Україна визнала обов’язковою юрисдик-
цію Європейського суду з прав людини.

У сучасний період особливої актуальності для застосування набувають рішення Євро-
пейського суду з прав людини. Саме в рішеннях Європейського суду з прав людини, який 
діє на основі європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року, надається тлумачення принципу верховенства права. У цій конвенції зазначено, 
що принцип верховенства права об’єднує країни-учасниці Ради Європи, та наголошено, 
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що цей принцип є одним з основоположних принципів функціонування країн-учасниць. 
Європейський суд з прав людини визначив елементи, які розкривають зміст принципу вер-
ховенства права: якість закону, доступ до суду, захист від свавілля та інші.

Щодо українського законодавства, то принцип верховенства права закріплено в час-
тині першій статті 8 Конституції України [7], але до моменту проведення реформування 
законодавства, у тому числі процесуального, він практично не використовувався під час 
розгляду справ щодо захисту прав і свобод людини й громадянина та суб’єктів господарю-
вання в Україні. Якщо проаналізувати наявні законодавчі акти України, то можна зробити 
висновок, що принцип верховенства права не має чіткого тлумачення в національному 
законодавстві. 

Конституційний Суд України в рішенні № 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року визна-
чає, що верховенство права – це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає 
від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема в закони, 
які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, 
свободи, рівності тощо. Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмеж-
ується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 
зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи права об’єднуються 
якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою відображена 
в Конституції України [8, с. 402–410]. 

У статті 129 Конституції України після змін, унесених Законом України від 
02.06.2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо право-
суддя)», наголошено, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним і керується верхо-
венством права [7].

Метою реформування судової влади є забезпечення права кожного на справедливий 
суд на засадах верховенства права, що визначено Законом України «Про судоустрій та ста-
тус суддів» у редакції від 12.02.2015 року з наступними змінами та доповненнями.

Принцип верховенства права є одним із фундаментальних принципів, на підставі якого 
повинні розвиватися сучасні правові та демократичні держави та якого повинні дотримува-
тися всі без винятку. Зміст верховенства права становлять не тільки норми права як зразки 
поведінки, а й відповідний механізм реалізації приписів правових норм. Реалізація прин-
ципу верховенства права є неможливою без ефективного судового захисту прав, свобод та 
інтересів особи. Підтвердженням гарантії реалізації принципу верховенства права є визна-
чення в законодавчих актах чіткого механізму здійснення судового провадження. Реаліза-
ція принципу верховенства права в Україні є можливою тільки за умови незалежності суду.

У чинному Господарському процесуальному кодексі України (далі – ГПК України) 
стаття 11 містить норму, згідно з якою суд під час розгляду справи керується принципом 
верховенства права [9]. У Господарському кодексі України (далі – ГК України) принцип 
верховенства права зазначений у статті 5 [10]. Аналіз інших норм ГПК України свідчить, 
що принципу верховенства права не відповідає роль судді, який має звужені повнова-
ження під час прийняття рішень, але на якого покладено обов’язок усебічного, повного 
й об’єктивного встановлення фактичних обставин справи.

Судді під час вирішення справ повинні керуватися принципом верховенства права, 
тому що саме рішення, яке ухвалено на підставі закону, може ефективно захистити права 
та охоронювані законом інтереси фізичних та юридичних осіб. Реалізація принципу верхо-
венства права в господарському судочинстві можлива за умови дотримання права на спра-
ведливий суд протягом розумного строку незалежним і неупередженим судом; подальшого 
розвитку й удосконалення законодавства та реформування судоустрою. 
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Висновки. З огляду на викладене можна зробити висновок, що вдосконалення гос-
подарського процесуального законодавства спрямовано на підвищення якості правосуддя, 
ефективності судового захисту прав і свобод людини та рівня довіри населення до судової 
системи. Звичайно, такі зміни визначають розвиток принципу верховенства права та забез-
печують стабільність судової системи в цілому.

Основна мета принципу верховенства права – установлення на підставі Конституції 
України того, що Україна є правовою державою. Формулювання принципу верховенства 
права в законодавчих актах є підтвердженням того, що Україна – демократична держава. 
Принцип верховенства права забезпечує пріоритет права в державі, втілення конституцій-
них прав і свобод громадян, надання ефективного захисту в разі порушення визначених 
прав та охоронюваних законом інтересів. Норми закону повинні бути скеровані на реалі-
зацію доступності судових рішень, прозорості процесу прийняття судового рішення тощо. 

Принцип верховенства права в господарському судочинстві спрямований на доступ 
зацікавлених осіб до правосуддя з метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів 
за умови дотримання справедливого розгляду справи, а також принципів правової визна-
ченості, рівності та виконання судового рішення. 

Застосування в господарському процесуальному законодавстві принципу верховен-
ства права з урахуванням міжнародних та європейських стандартів створить необхідні 
умови для проведення уніфікації та гармонізації законодавства згідно з міжнародними 
принципами. 
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DETERMINATION OF THE CONTENT OF THE PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW  
IN ECONOMIC JUDICIARY

The current reforms, as are happening in Ukraine, the implementation of reforms in all areas of social life, the improvement of 
legislation will require a deep understanding of the principle of the rule of law. It is in the minds of Ukraine to become a full-fledged 
member of the European Union, and this principle is becoming especially relevant. The development of a legal power led to the 
clouding of new principles and approaches to the improvement of European integration approaches to the reform of legislation, the 
judiciary and the judiciary. In the article, on the basis of the new achievements of the economic procedural science and other summary 
scientific disciplines, it is analyzed that the principle of the rule of law in the economic judiciary is replaced by the principle. The 
essence of the principle of the rule of law is related to the fact that the procedure for establishing court proceedings in the economic 
courts is regulated only by the norms of legislative acts, and by the Constitution of Ukraine itself and the Economic Procedural Code 
of Ukraine. The main meta principle of the rule of law is nakedness on the basis of the Constitution of Ukraine that Ukraine is a legal 
power. The formulation of the principle of the rule of law in legislative acts confirms that Ukraine is a democratic state. The principle 
of the rule of law determines the development of the priority of law in the state, ensuring the implementation of constitutional rights and 
freedoms of the people, giving an effective defense in case of violation of their rights and interests protected by law. It has been shown 
that the principle of the supremacy of the right of directing access to the rights of individuals to justice, with the method of defending 
rights and interests protected by law, for the understanding of a fair review of the right, as well as the principles of legal authority, 
equality and enforcement of judgments. The establishment of the principle of the rule of law in the economic procedural legislation 
and the improvement of international and European standards to create the necessary minds for the unification and harmonization of 
the legislation of international principles.
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