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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКИХ 

СУДІВ У ПЕРІОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
 
Дослідження правових явищ у ретроспективі їх розвитку дозволяє 

глибше осягнути сутність цих явищ та їх природу. Тому історико-правове 
дослідження розвитку та становлення системи господарських судів є 
необхідним у контексті комплексного вивчення методологічних засад 
діяльності цих судів.  

Історія становлення системи господарських судів на території 
сучасної України своїм корінням сягає доби Київської Русі. Однак, тоді не 
існувало відмежування господарської юрисдикції, і судовий процес був 
єдиним для всіх категорій справ. В сучасному ж розумінні господарські 
суди вперше сформувались в період перебування України під владою 
Російської Імперії (1807 р.), і отримали свій подальший розвиток в 
радянську добу. Сьогодні, процес удосконалення адміністративно-
правового статусу системи господарських судів триває, зокрема, у зв’язку 
із впровадженням судово-адміністративної реформи.  

Слід зазначити, що в науковій літературі більша увага приділяється 
загальним проблемам історії виникнення господарських судів, однак 
недостатньо вивченим залишається питання адміністративно-правового 
характеру в цій сфері. Тому детальніше зупинимось на розгляді 
особливостей історико-правових умов розвитку господарських (торгових, 
комерційних) судів в період Київської Русі.  

Серед учених превалює думка про те, що хоча сам арбітраж як засіб 
розгляду спорів був відомий ще з античних часів, спеціальні торговельні 
суди вперше згадуються в історії Стародавнього Риму. Сучасні 
господарські суди своїм історичним корінням мають три види 
комерційних судів: морські, консульські та ярмаркові [1, с. 5].  

У найбільш поширеному вигляді, як вузько спеціалізовані морські, 
торгові суди виникли в Італії. У Франції на час проведення ярмарків 
з'явилися тимчасові торговельні суди. Постійний комерційний суд був 
вперше створений в Парижі листопаді 1563 р. [2, с. 62]. Отже, саме цей 
суд можна вважати історично першим в сучасному розумінні 
господарської спеціалізації.  

Що стосується становлення господарських судів на території 
України, то, за твердженням І. Б. Шицького, історичний процес їх 
розвитку пройшов декілька періодів. Зокрема, перший – охоплює часи 
Київської Русі, коли суд ще не був відділений від адміністрації. Проте вже 
у цей час (XII ст. ) були створені купецькі корпорації та суди для 
торгівельного стану. Другий період – доба Російської Імперії. Цей період 
характеризується виокремленням розв’язання купецьких справ у одному 
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магістраті, створенням Головного магістрату спеціально для розгляду 
торгівельних справ, і нарешті – створенням комерційних судів з 
особливою компетенцією, які існували до 1917 року. Третій період – 
радянський, що характеризується суперечливим ставленням до органів 
господарської юрисдикції, сприймаючи їх загалом як засіб 
опосередкованого впливу на господарські відносини з боку органів 
державної влади [3, с. 14-15]. Так, прототипом господарських судів в 
період Київської Русі були купецькі (в деяких джерелах їх називають 
«торгові» [4, с. 6]) суди. Їх утворенню передував розвиток внутрішніх та 
міжнародних торгових відносин, а також формування перших торгових 
товариств, що зумовило виникнення спорів та конфліктів між купцями.  

В історико-правовій літературі вказується на те, що перші купецькі 
корпорації, а також суди для торговців в Україні з'являються у період 
Київської Русі, у XII ст. В цей час суд ще не був відділений від 
адміністрації. У 1135 р. Всеволодом Мстиславовичем було створено 
«купецьке товариство», в якому представники різних верств населення 
керували торговими справами [1, с. 5].  

Ідея створення спеціального комерційного суду для розгляду 
ярмаркових, вексельних, фрахтових та інших торгових справ вперше 
виникла в тих торговельних пунктах, де складалися тісні і постійні 
комерційні контакти представників торгового стану з іноземцями. Так, 
згідно зі статутною грамотою, яка була розроблена у 1135 році князем 
Всеволодом Мстиславовичем в Новгороді при церкві Іоанна на Опоках 
було засновано «суд торговий» в складі тисяцького, двох купців, трьох 
«житих людей». Цей суд іноді іменувався судом тисяцького та розглядав 
суперечки між учасниками торгів [1, с. 5].  

Хоча в досліджуваний період суд не був відокремлений від 
державної верхівки, однак князівська державна влада була зацікавлена в 
існуванні купецьких судів. Передусім, це пов’язано з тим, що купецьке 
товариство взяло на себе судову функцію, звільнивши тим самим 
князівський суд від необхідності вирішення торгових спорів. Крім того, 
наявність такого суду забезпечувало розвиток міжнародних торгових 
відносин, гарантуючи захист прав купців, в тому числі іноземних.  

З цього приводу Є. В. Ромінський вказує, що такі позитивні моменти 
створення купецького суду. По-перше, княжа політика щодо підтримання 
купецького стану та сприяння розвитку міжнародної торгівлі зумовила 
встановлення максимально простого та швидкого порядку розгляду 
судових спорів з іноземцями. По-друге, встановлювалися перешкоди для 
довгострокових судових «тяжб», у тому числі заборона повторного 
розгляду справи. По-третє, значною мірою регулювання судового процесу 
у таких справах було спрямоване на забезпечення фактичної рівності 
сторін, для чого іноземцям, як таким, котрі знаходилися поза межами 
своєї громади і відповідно були менш захищеними, надавалися певні 
преференції [5, с. 26].  

З точки зору адміністративного оформлення, купецький суд був 
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підпорядкований купецькому товариству; в ньому існували елементи 
виборності суддів, що слугувало своєрідною гарантією справедливого 
здійснення судочинства.  

Отже, в період Київської Русі з’являються перші зародки 
господарських судів – купецькі суди. Їх особливістю були: 
1) функціонували при купецькому товаристві, хоча серед суддів були 
тисяцькі (князівські намісники) та представники звичайного люду 
(поважного віку); 2) розглядали виключно справи, що виникали із 
торгових спорів, тобто спостерігалась вузька спеціалізація судів; 3) склад 
суду формувався окремо для вирішення кожної нової справи; 4) розгляд 
справ в купецькому суді проходив за спрощеною процедурою, без 
обтяжень формальностями, тому був привабливим з точки зору 
оперативності та простоти.  
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У юридичній літературі завжди приділялася значна увага точності 
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