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Максимальна кількість балів:  40 балів.  

Критерії оцінювання:  

Кількість 

балів 

Значення оцінки  

1-40 балів  За кожну правильну відповідь на одне тестове питання 1 бал . У разі 

двох і більше правильних відповідей на одне тестове питання, 

відповіді повинні бути повні. У разі однієї правильної відповіді на 

одне тестове питання, одна правильна відповідь. Студент вільно 

володіє теоретичним матеріалом.  

 

Орієнтовний перелік питань:   

1. Законодавство, яке застосовується при вирішенні спорів у сфері господарської 

діяльності. 

2. Поняття та ознаки господарських спорів. 

3. Учасники господарських спорів. 

4. Поняття та ознаки зовнішньоекономічних спорів. 

5. Способи вирішення господарських спорів. 

6. Правове забезпечення вирішення зовнішньоекономічних спорів. 

7. Способи вирішення зовнішньоекономічних спорів. 

8. Досудові способи вирішення господарського та зовнішньоекономічного спорів. 

9. Правове забезпечення  вирішення господарського та зовнішньоекономічного без 

звернення до господарського суду.  

10. Учасники зовнішньоекономічних спорів. 

11. Суб’єкт господарювання – учасник господарського спору. 

12. Сторони у господарському процесі. 

13. Порівняльна характеристика сторін у господарському та третейському процесах. 

14. Процесуальне правонаступництво у господарському процесі. 

15. Право на звернення до господарського суду. 

16. Право на звернення до третейського суду. 

17. Право на звернення до міжнародного комерційного арбітражу. 

18. Треті особи у господарському процесі. 

19. Інші особи, які беруть участь в господарському процесі. 

20. Представництво в господарському процесі. 

21. Представництво в  третейському процесі. 

22. Представництво в арбітражному процесі. 

23. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. 



24. Загальна характеристика органів, що розглядають господарські спори. 

25. Система господарських судів в Україні. 

26. Правовий статус міжнародного комерційного арбітражу. 

27. Поняття та види міжнародного комерційного арбітражу. 

28. Правовий статус третейського суду. 

29. Вимоги до судді третейського суду. 

30. Поняття та види третейського суду. 

31. Положення та регламент третейського суду. 

32. Повноваження, порядок утворення і діяльності Верховного суду. 

33. Повноваження, порядок утворення і діяльності апеляційних господарських судів. 

34. Повноваження і порядок утворення міжнародного комерційного арбітражу. 

35. Повноваження і порядок утворення постійно діючого міжнародного комерційного 

арбітражу. 

36. Повноваження і порядок утворення міжнародного комерційного арбітражу ad hoc. 

37. Регламент міжнародного комерційного арбітражу. 

38. Повноваження і порядок утворення постійно діючого третейського суду. 

39. Повноваження і порядок утворення тимчасового третейського суду. 

40. Формування складу постійно діючого третейського суду. 

41. Формування складу тимчасового третейського суду. 

42. Порівняльна характеристика правового статусу судді господарського суду і судді 

третейського суду. 

43. Порівняльна характеристика правового статусу судді третейського суду і судді 

міжнародного комерційного арбітражу.  

44. Завдання третейського суду та порядок його організації. 

45. Критерії підвідомчості справ господарському  суду. 

46. Підсудність у господарському процесі. 

47. Загальна характеристика господарських спорів, які можуть бути передано на 

вирішення третейського суду. 

48. Критерії підвідомчості справ міжнародному комерційному арбітражу. 

49. Критерії підвідомчості справ третейському суду. 

50. Поняття та види арбітражної угоди. 

51. Поняття недійсності арбітражної угоди. 

52. Недійсність арбітражної угоди та правові наслідки. 

53. Форма та зміст арбітражної угоди. 

54. Правові засади звернення до міжнародного комерційного арбітражу. 

55. Правові засади звернення до третейського суду. 

56. Докази в господарському процесі. 

57. Доказування при вирішенні спорів третейським судом. 

58. Засоби доказування у господарському та третейському процесах. 

59. Засоби доказування в арбітражному процесі. 

60. Поняття і види судових витрат. 

61. Судові витрати,  пов’язані з розглядом справи у господарському процесі. 

62. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи міжнародним комерційним 

арбітражним судом. 

63. Судові витрати, пов’язані з розглядом справи третейським судом. 

64. Запобіжні заходи у господарському процесі. 

65. Забезпечення позову у господарському процесі. 

66. Поняття і види процесуальних строків у господарському процесі. 

67. Позовна заява /форма і зміст/, яка подається до господарського суду. Відзив. 

68. Форма і зміст позовної заяви, яка подається до міжнародного комерційного 

арбітражу. 

69. Форма і зміст позовної заяви, що подається до третейського суду. Відзив. 

70. Порядок подання позову в господарський суд і наслідки його порушення. 

71. Прийняття позовної заяви господарським судом і засади до відмови в її прийнятті. 



72. Порушення справи міжнародним комерційним арбітражем. 

73. Порушення справи третейським судом. 

74. Порівняльна характеристика подання позову до господарського суду і третейського 

суду. 

75. Розподіл судових витрат у господарському процесі. 

76. Підготовка справи до розгляду у господарському процесі. 

77. Порядок і строк розгляду справи господарським судом. 

78. Порядок розгляду справи постійно діючим міжнародним комерційним судом. 

79. Порядок розгляду справи третейським судом. 

80. Закінчення провадження по справі господарським судом. 

81. Припинення провадження у справі у третейському процесі. 

82. Припинення провадження у справі у арбітражному процесі. 

83. Рішення господарського суду – правозастосовний акт. 

84. Поняття і види судових рішень господарського суду. 

85. Форма і зміст рішення господарського суду. 

86. Форма і зміст рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

87. Форма і зміст рішення третейського суду. 

88. Апеляційний перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду. 

89. Касаційний перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду. 

90. Оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу. 

91. Оспорювання рішення третейського суду. 

92. Загальні умови виконання рішень господарських судів. 

93. Визнання  та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. 

94. Особливості вирішення справи про банкрутство. 

95. Учасники справи про банкрутство. 

96. Загальна характеристика поняття та види цивільних спорів.  

97. Правове регулювання вирішення цивільних спорів в Україні. 

98. Визначення сутності вирішення цивільних спорів та його етапів. 

99. Визначення поняття способу вирішення цивільного спору.  

100. Поняття форми вирішення цивільних спорів.   

101. Особливості досудових способів вирішення господарських спорів. 

102. Правовий статус основних та безпосередніх учасників цивільних спорів.  

103. Подання позовної заяви та особливості відзиву на позовну заяву. 

104. Процесуальні особливості підготовки справи до судового розгляду. 

105. Процесуальна тактика та стратегія судового розгляду цивільної справи. 

106. Винесення судового рішення як завершальний етап розгляду цивільної справи у суді. 

107. Процесуальна тактика та стратегія здійснення апеляційного провадження цивільної 

справи. 

108. Особливості подання апеляційної скарги у цивільному судочинстві. 

109. Процесуальна тактика та стратегія здійснення касаційного провадження цивільної 

справи. 

110. Особливості подання касаційної скарги у цивільному судочинстві. 

111. Окреме провадження як інститут цивільного процесуального права. 

112. Наказне провадження як інститут цивільного процесуального права. 

113. Загальна характеристика спорів щодо виконання договірних та позадоговірних 

зобов’язань.  

114. Суб’єктний склад спорів щодо виконання договірних та позадоговірних зобов’язань. 

115. Правове регулювання спорів щодо виконання договірних та позадоговірних 

зобов’язань.  

116. Особливості вирішення та розгляду шлюбно-сімейних спорів. 

117. Особливості вирішення спорів щодо визнання недійсними або неукладеними 

цивільних договорів. 

118. Правове регулювання спорів щодо трудових відносин.  



119. Особливості вирішення спорів із визнання права власності на майно та тимчасового 

володіння і користування майном. 

120. Особливості вирішення спорів щодо відшкодування матеріальної та моральної 

шкоди завданої фізичній або юридичній особі. 
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