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П’ЯТЬ ТЕЗ ЩОДО СТРАТАГЕМАТИКИ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 

Смітюх А. В. - к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та госпо- 

дарського права ОНУ ім. І. . І.. Мечникова. 

1. Функціональний підхід. Дослідження господарського процесу 

здійснюється, як правило, за інституційним принципом, тобто, дослідник 

вивчає певний процесуальний інститут, його теоретичне підґрунтя, 

практику застосування норм законодавства судами та надає висновки 

щодо необхідності внесення до законодавства певних змін. 

Втім, можливий також принципово інший, функціональний підхід, 

коли досліджуються не стільки самі норми, скільки засновані на нормах 

існуючі та теоретично можливі процесуальні практики учасників справи. 

Маються на увазі засоби досягнення учасниками процесу цілей у 

правовому конфлікті, виходячи з можливостей, які їм надає процесу-

альний закон і які вони можуть використовувати згідно передбачених 

ст.4-2 та ст.4-3 ГПК України принципів рівності і змагальності. 

При такому підході норми процесуального права сприймаються не як 

матеріал, що потребує покращення, а як даність, тому головним ре-

зультатом дослідження є не висновки щодо змін законодавства, а реко-

мендації щодо найбільш ефективного використання процесуальних ін-

ститутів для досягнення цілей учасників процесу. На найвищому рівні 

узагальнення при такому підході можуть виводитись певні ґрунтовні ідеї 

щодо ведення спору, які вже не залежатимуть безпосередньо від 

конкретних норм процесуального закону, що змінюються. 

Отже, функціональний підхід дозволяє вивчати засоби досягнення 

учасниками господарського процесу цілей у правовому конфлікті, ви-
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ходячи з можливостей, які їм надає процесуальний закон та надавати 

рекомендації щодо найбільш ефективного використання процесуальних 

інститутів. 

2.  Процесуальна творчість у процесуальному середовищі. 

Господарський процес існує виключно у встановлених законодавством 

формах проваджень, всі дії суду, сторін та інших учасників процесу також 

здійснюються у встановлених законом формах. Разом з тим, обмеженість 

форм об’єктивно не відповідає розмаїттю ситуацій, що виникають, крім 

того, учасники справи або суд можуть серйозно зловживати процесуа-

льними формами. Як наслідок виникає намір подолати диктат процесу-

альної форми. Полем змагань та процесуальної творчості, на якому юристи 

відточують «мистецтво форми» є сукупність усіх судових процесів, якими 

оформлюється правовий конфлікт, своєрідне “процесуальне середовище”, 

яке є формальним, легалізованим засобом існування правового конфликту. 

Межі такого конфлікту не завжди співпадають з конкретною справою, 

конфлікт може виявлятися в кількох господарських справах, в яких беруть 

участь різні, причому іноді - формально не пов'язані між собою особи. Саме 

сторони правового конфлікту створюють процесуальне середовище, 

оскільки господарський суд порушує справи не на власний розсуд а лише за 

позовними заявами (ст.2 ГПК України). При цьому процесуальна творчість 

суду є вторинною та має похідний характер від процесуальної творчості 

сторін. 

Сторона правового конфлікту, яка ініціює подання позовів та, від-

повідно, створює процесуальне середовище, має потенційні переваги 

порівняно з більш пасивними учасниками конфлікту, для яких параметри 

процесуального середовища визначаються чужим волевиявленням. В межах 

процесуального середовища сторони правового конфлікту намагаються 

отримати вирішальну перевагу у правовому конфлікті через реалізацію 

процесуальних прав сторони у справі або третьої особи. Як наслідок, 

процесуальне середовище стає конвертером, в якому перетворюється 

правова реальність. Отже, мистецтво юриста полягає не у сліпому 

слідуванні процесуальним формам а у вмілому їх використанні - тобто у 

процесуальній творчості, яка врешті-решт перетворює правову реальність. 

3.  Стратагеми у господарському процесі. Господарська справа, су-

довий спір є формалізованим конфліктом між суб’єктами господарювання. 

Втім, така формалізація конфлікту не означає, що його сутність стає іншою. 

Буде лицемірством вимагати від кожної сторони неупередженості щодо 

іншої: На відміну від суду, який покликаний здійснити об’єктивний розгляд 

справи, сторони, перебуваючи у стані конфлікту, відстоюють власні 

 

 

 матеріальні інтереси. Отже, сторони є вільними використовувати 

процесуальні інститути так, щоб максимально захистити свої інтереси, 

звісно, не порушуючи при цьому закон. 

У запропонованій концепції вивчення процесуальних практик учасників 

господарських справ, одним із головних об’єктів дослідження можуть стати 

стратагеми, тобто - непрямі дії у конфліктних ситуаціях, дії з прихованою 

мотивацією. У контексті господарського процесу стратагеми можна вважати 

своєрідними та непрямими засобами використання процесуальних 

інститутів, зокрема - із врахуванням побічних наслідків дій. Побічними 

ефектами є наслідки, що виходять за межі поставленої при вчиненні дії 

мети. Оскільки нежива природа не має свідомості, в ній немає побічних 

ефектів. Різні наслідки природних явищ можуть виражатись різною мірою, 

але в неживій природі відсутній суб'єкт, що визначить, який ефект є 

основним. Право є витвором людської свідомості, отже, всі правові 

інститути мають певну мету. Втім, використання цих інститутів часто має 

серйозний побічний ефект. 

Наприклад, забезпечення позову, як таке, є корисним процесуальним 

інститутом, застосування якого судом є дуже бажаним для позивача. Втім, 

таке застосування має побічний ефект - ухвалу про забезпечення позову, 

згідно ст.67 ГГІК України, може бути оскаржено. Побічним ефектом 

оскарження ухвали, незалежно від обгрунтованості скарги, є пересилання 

справи разом із скаргою до суду апеляційної (згодом - касаційної) інстанції, 

згідно ст.91, ст.109, ст. 111-16 ГПК України, що унеможливлює розгляд 

справи по суті, доки не буде розв’язано питання про обгрунтованість 

забезпечення позову. Отже, забезпечення позову може мати побічний ефект 

у вигляді затягування розгляду справи на тривалий строк. 

Подаючи апеляційну скаргу на ухвалу про забезпечення позову, від-

повідач ніколи не виявляє свого справжнього мотиву - бажання затягнути 

розгляд справи: він обґрунтовує порушення процесуального закону при 

прийнятті ухвали. Це є характерним прикладом непрямої процесуальної дії, 

тобто - стратагеми, причому стратагеми з ознаками процесуальної диверсії. 

Позивач, у свою чергу, із тим, щоб запобігти можливому затягуванню 

розгляду важливого позову може подати до господарського суду два 

окремих позови. В одному позові буде заявлено вимогу, яка надає 

позивачеві вирішальну перевагу у правовому конфлікті (провадження у 

такій справі форсується), а в іншому позові зазначатимуться певні несуттєві 

вимоги, похідні від вимог, що заявлені у форсованому процесі. Саме ці 

«похідні» вимоги і буде забезпечено. Далі провадження у справі, порушеній 

за “забезпечувальним" позовом слід зупинити до отримання рішення у 

форсованому процесі. В такому випадку оскарження ухвали про 
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 забезпечення позову не впливатиме на розвиток форсованого процесу. Цей 

образ дій також є прикладом страта геми. 

Отже, маємо процесуальну стратагему, якщо певний специфічний • 

непрямий образ дії в господарському процесі можна неодноразово 

використовувати для досягнення подібних цілей у правовому конфлікті 

4.  Стратагеми є «обосічною» зброєю. У деяких випадках непряме 

використання процесуальних інститутів може набувати ознак процесу, 

альних диверсій та зловживання правом. Утім, найчастіше стратагеми 

використовуються для того, щоб, навпаки, припинити процесуальні 

зловживання. 

На відміну від більшості конфліктів, формалізований правовий конфлікт 

розв’язується не безпосередньо зусиллями сторін, а судом, який надає свою 

оцінку обґрунтованості правових позицій сторін. Втім, суди не завжди 

перебувають “понад” правовим конфліктом. Традиційні чесноти юриста - 

вміння переконувати та обґрунтовувати власну позицію, майстерне 

володіння матеріалами справи, майже не мають значення у справі, 

результат якої відомий ще до початку її розгляду. У такому випадку перед 

юристом - представником приреченої на програш сторони, який усвідомлює 

обґрунтованість власної позиції по суті справи та неможливість досягнення 

результату, повстає дилема: або програти справу, або спробувати запобігти 

програшу, скориставшись стратагемою. 

Жодна ситуація не є безнадійною, оскільки дія будь-якого адмініст-

ративного ресурсу є обмеженою як у просторі так і в часі. Тому, однією з 

причин застосування стратагем є цілком виправдане небажання отримати 

тут і зараз незаконне судове рішення. 

Отже, більшість стратагем не є самі по собі “правозгідними”  або 

“неправозгідними”, це лише тактичні прийоми, які так, само, як наприклад, 

прийоми айкідо може бути використано з різною метою. 

5.  Стратагематика як допоміжна галузь знань. Стратагемна поведінка 

учасників господарських справ об’єктивно існує, отже - є суспільним 

феноменом доступним до спостереження та дослідження. Перспективним 

вбачається узагальнення стратагемної практики, розроблення та 

випробування нових стратагем. Для позначення суми знань про стратагеми 

використовується термін “стратагематика”. 

Стратагематика може бути виявляється допоміжною галуззю знань у 

межах науки господарського процесуального права. Слід зазначити, що 

мова, в жодному разі, не йде про створення на базі господарського процесу 

деструктивної ідеології (антисистеми). Стратагемність має певні межі: 

неприпустимою є омана особи, що довірилася (наприклад - повідомлення 

представнику іншої сторони завідомо неправдивих даних додо місця і часу 

розгляду справи). Звичайно, не можна вчиняти дії Прямо заборонені 

законом  та зловживати процесуальними правами. 

Отже, стратагематику господарського процесу можна визначити як галузь 

знань про непрямі (тобто - без виявлення справжніх мотивів) засоби 

використання інститутів господарського процесу та прав учасника процесу 

сторонами правового конфлікту у судових справах, якими такий конфлікт 

оформлюється. 


