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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 1
Тестові завдання:
1.Розгляд справ за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань,
віднесених законодавчими актами до його компетенції, здійснюється:
а) адміністративними судами;
б) господарськими судами;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством фінансів України.
2.За загальним правилом спір має бути вирішено господарським судом у строк, який не
перевищує від дня одержання позовної заяви:
а) 2 місяців;
б) 3 місяців;
в) 4 місяців;
г) 6 місяців.
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2013 р.
4. Цивільний кодекс України було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок ведення засідання. Права учасників процесу. Строк вирішення спору.
2.Правова природа міжнародного комерційного арбітражу.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 2
1. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору оренди» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2008 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
2. Претензія розглядається:
а) в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
б) в двохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
в) в трьохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
г) в шестимісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору купівлі продажу» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2007 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших
підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх:
а) після пред'явлення претензії;
б) за приписом місцевих органів самоврядування;
в) не чекаючи пред'явлення претензії;
г) на власний розсуд.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору та стягнення
коштів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Правове положення суду. Роль суду в господарському процесі.
2.Основні критерії розмежування підвідомчості спорів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 3
Тестові завдання:
1. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору оренди» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2008 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
2. Претензія розглядається:
а) в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
б) в двохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
в) в трьохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
г) в шестимісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору купівлі продажу» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2007 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших
підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх:
а) після пред'явлення претензії;
б) за приписом місцевих органів самоврядування;
в) не чекаючи пред'явлення претензії;
г) на власний розсуд.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору та стягнення
коштів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
3.Правове положення суду. Роль суду в господарському процесі.
4.Основні критерії розмежування підвідомчості спорів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 4
Тестові завдання:
1. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про практику Верховного Суду
України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ
господарським судам» № 01-8/ 1281 було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2005 р.
2. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності
розглядаються господарським судом:
а) згідно рішення місцевої адміністрації;
б) за місцем знаходження відповідача;
в) за місцем знаходження позивача;
г) за місцем вчинення порушення.
3. Справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою
та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної
особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності такої особи, крім трудових спорів:
а) підвідомчі господарським судам;
б) не підвідомчі господарським судам;
в) підвідомчі деколи господарським судам;
г)підвідомчі господарським судам згідно рішення місцевої адміністрації.
4. Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери:
а) підвідомчі господарським судам;
б) підвідомчі адміністративним судам;
в) підвідомчі деколи господарським судам;
г)підвідомчі господарським судам згідно рішення місцевої адміністрації.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про практику Верховного Суду
України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ
господарським судам» № 01-8/534 було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Предмет і метод господарського процесуального права.
2.Суб’єкти господарських процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 5
Тестові завдання:
1. Закон України «Про прокуратуру» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2014 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
2. Сторонами в судовому процесі є:
а) позивач і відповідач;
б) позивач і відповідач та прокурор;
в) позивач і відповідач та суддя;
г) позивач і відповідач та треті особи.
3. Роз’яснення Президії Вищого господарського суду «Про деякі питання участі
прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2002 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача:
а) приймається рішення;
б) приймається припис;
в) виноситься ухвала;
г) приймається постанова.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про практику Верховного Суду
України щодо участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам»
було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Місцеві господарські суди: склад та компетенція.
2.Апеляційні господарські суди: склад та компетенція.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 6
Тестові завдання:
1. Позовна заява подається до господарського суду:
а) в усній чи письмовій формі;
б) в довільній формі;
в) в письмовій формі;
г) у формі за згодою сторін.
2.Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними установчих
документів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Зустрічний позов повинен бути:
а) в усній чи письмовій формі;
б) взаємно не пов'язаний з первісним;
в) взаємно пов'язаний з первісним;
г) взаємно пов'язаний з наступним.
4. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається:
а) довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника
відповідача;
б) копія паспорту відповідача;
в) документи про несудимість;
г) документи на розсуд сторін.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про деякі питання практики
застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права» було прийнято
у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1. Способи забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.
2. Порядок ведення засідання. Права учасників процесу. Строк вирішення
спору.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 7
Тестові завдання:
1. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними договорів
гарантії, іпотеки, застави» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено
господарським судом у строк:
а) за згодою сторін;
б) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви;
в) не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви;
г) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
3. Спір має бути вирішено господарським судом у строк:
а) за згодою сторін;
б) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви;
г) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
4. Мирова угода може стосуватися:
а) лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову;
б) лише обов'язків сторін щодо предмету позову;
в) лише прав сторін щодо предмету позову;
г) прав на розсуд сторін.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними установчих
документів, запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної
особи» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2010 р.
Теоретичні питання:
1.Право апеляційного оскарження.
2.Позовна заява і її реквізити. Об’єднання позовних вимог. Документи, які
додаються до позовної заяви.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 8
Тестові завдання:
1.Постанову Вищого господарського суду «Про зміну способу виконання рішення»
було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2. Повне рішення повинно бути складено:
а) у строк не більше шести днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
б) у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
в) у строк не більше п'яти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
г) у строк не більше десяти днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про стягнення боргу, неустойки, суми
коштів за прострочення виконання боржником грошового зобов’язання» було
прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Рішення господарського суду ухвалюється:
а) іменем України;
б) іменем судді;
в) іменем влади;
г) іменем Президента.
5. Лист Національного банку України «Про виконання рішень господарських судів»
було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок прийняття рішення господарського суду. Повноваження суду при прийнятті
рішення.
2.Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 9
Тестові завдання:
1.Постанову Вищого господарського суду «Про зобов’язання узгодити межі
землекористування та підписати акт встановлення та узгодження меж земельної
ділянки» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2. Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду:
а) у строк не більше шести днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
б) у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
в) протягом десяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом;
г) протягом двадцяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про деякі питання судової практики
застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства»
було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Апеляційна скарга подається на ухвалу місцевого господарського суду:
а) у строк не більше шести днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
б) у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
в) протягом десяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом;
г) протягом п’яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання права власності» було
прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2003 р.
Теоретичні питання:
1.Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
2.Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 10
Тестові завдання:
1. Касаційна скарга може бути подана:
а)за згодою сторін;
б) протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного
господарського суду законної сили;
в) протягом десяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного
господарського суду законної сили;
г) за рішення суддді.
2.Постанову Вищого господарського суду «Про стягнення збитків у вигляді упущеної
вигоди» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Відсутність відзиву на касаційну скаргу:
а) в окремих випадках перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується;
б) перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується;
в) не перешкоджає перегляду судового рішення, що оскаржується;
г) перешкоджає за згодою сторін перегляду судового рішення, що оскаржується.
4. У касаційній інстанції:
а) не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді
першої інстанції;
б) приймаються і розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді
першої інстанції;
в) приймаються але не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді
першої інстанції;
г) приймаються за згодою сторін вимоги, що не були предметом розгляду в суді
першої інстанції.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про усунення перешкод в здійсненні
підприємницької діяльності» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок розгляду апеляційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
2.Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребування господарським
судом матеріалів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 11
Тестові завдання:
1. Банкрутом не може бути визнано:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) приватне акціонерне товариство;
в) казенне підприємство;
г) виробничий кооператив.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» діє в редакції:
а) 2007 р.;
б) 2011 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Провадження у справах про банкрутство здійснюється:
а) інколи адміністративним судом;
б) господарським судом;
в) судом загальної юрисдикції;
г) інколи Конституційним Судом України.
4. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства:
а) санація;
б) дерегуляція;
в) поділ;
г) злиття.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання банкрутом» було прийнято
у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Підстави та порядок припинення провадження у справах про банкрутство.
2.Поняття, роль і завдання третейського суду. Види третейських судів та їх
повноваження.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 12
Тестові завдання:
1. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду:
а) за наявності між сторонами третейської угоди;
б) за наявності між сторонами договору страхування;
в) лише казенним підприємством;
г) лише виробничим кооперативом.
2. Закон України «Про третейські суди» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2004 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Третейські суди:
а) не є юридичними особами;
б) є юридичними особами;
в) є філіями судів загальної юрисдикції;
г) є державними установами.
4. В Україні можуть утворюватися й діяти:
а) постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору;
б) лише постійно діючі третейські суди;
в) лише третейські суди для вирішення конкретного спору;
г) уніфіковані третейські суди.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання неправомірними дій та
спонукання виконати певні дії» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство.
2.Арбітражні рішення. Виконання арбітражних рішень.

Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 13
Тестові завдання:
1.Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається:
а) адміністративними судами;
б)законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством зовнішніх справ України.
2. У судовому дорученні про надання правової допомоги не зазначається:
а) фізіологічні дані особи;
б) назва суду, що розглядає справу;
в) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії.
3. Закон України «Про міжнародні договори України» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2004 р.
4. Роз’яснення Вищого господарського суду «Про деякі питання практики розгляду
справ за участю іноземних підприємств і організацій» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Закон України «Про міжнародне приватне право» було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок розгляду господарських спорів і виконання рішень третейських судів.
2.Процесуальні права і обов’язки іноземних суб’єктів господарювання.

Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 14
Тестові завдання:
1. Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або
можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами,
незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні – це:
а) демпінгова угода;
б) арбітражна угода;
в) ухвала арбітражного суду;
г) ухвала третейського суду.
2. Жодна особа не може бути позбавлена права виступати арбітром через її
громадянство:
а) якщо сторони не домовились про інше;
б) якщо не заперечує суд, що розглядає справу;
в) якщо присутній чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) якщо не заперечує місцева влада .
3. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» було прийнято у:
а) 1994 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2004 р.
4. «Угоду про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських та
економічних судів на територіях держав-учасниць Співдружності» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2001 р.
Теоретичні питання:
1.Національні та міжнародні третейські суди.
2.Прийняття рішення про визнання боржника банкрутом.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 15
Тестові завдання:
1. Третейські суди:
а) не є юридичними особами;
б) є юридичними особами;
в) є філіями судів загальної юрисдикції;
г) є державними установами.
2. В Україні можуть утворюватися й діяти:
а) постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору;
б) лише постійно діючі третейські суди;
в) лише третейські суди для вирішення конкретного спору;
г) уніфіковані третейські суди.
3. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду:
а) за наявності між сторонами третейської угоди;
б) за наявності між сторонами договору страхування;
в) лише казенним підприємством;
г) лише виробничим кооперативом.
4.Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається:
а) адміністративними судами;
б)законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством зовнішніх справ України.
5. У судовому дорученні про надання правової допомоги не зазначається:
а) фізіологічні дані особи;
б) назва суду, що розглядає справу;
в) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії.
Теоретичні питання:
1.Підсудність судам справ за участю іноземних суб’єктів господарювання.
2.Правова природа міжнародного комерційного арбітражу.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 16
Тестові завдання:
1.Розгляд справ за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань,
віднесених законодавчими актами до його компетенції, здійснюється:
а) адміністративними судами;
б) господарськими судами;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством фінансів України.
2.За загальним правилом спір має бути вирішено господарським судом у строк, який не
перевищує від дня одержання позовної заяви:
а) 2 місяців;
б) 3 місяців;
в) 4 місяців;
г) 6 місяців.
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2013 р.
4. Цивільний кодекс України було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Указ Президента України «Питання мережі господарських судів України» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Галузеві юридичні науки.
2.Гарантії забезпечення статусу суб’єктів практичної юридичної діяльності.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 17
1. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору оренди» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2008 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
2. Претензія розглядається:
а) в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
б) в двохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
в) в трьохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
г) в шестимісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору купівлі продажу» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2007 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших
підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх:
а) після пред'явлення претензії;
б) за приписом місцевих органів самоврядування;
в) не чекаючи пред'явлення претензії;
г) на власний розсуд.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору та стягнення
коштів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Правове положення суду. Роль суду в господарському процесі.
2.Основні критерії розмежування підвідомчості спорів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 18
Тестові завдання:
1. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору оренди» було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2008 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
2. Претензія розглядається:
а) в місячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
б) в двохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
в) в трьохмісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії;
г) в шестимісячний строк, який обчислюється з дня одержання претензії.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору купівлі продажу» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 2007 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших
підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх:
а) після пред'явлення претензії;
б) за приписом місцевих органів самоврядування;
в) не чекаючи пред'явлення претензії;
г) на власний розсуд.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про розірвання договору та стягнення
коштів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Правове положення суду. Роль суду в господарському процесі.
2.Основні критерії розмежування підвідомчості спорів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 19
Тестові завдання:
1. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про практику Верховного Суду
України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ
господарським судам» № 01-8/ 1281 було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2005 р.
2. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності
розглядаються господарським судом:
а) згідно рішення місцевої адміністрації;
б) за місцем знаходження відповідача;
в) за місцем знаходження позивача;
г) за місцем вчинення порушення.
3. Справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між юридичною особою
та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної
особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності такої особи, крім трудових спорів:
а) підвідомчі господарським судам;
б) не підвідомчі господарським судам;
в) підвідомчі деколи господарським судам;
г)підвідомчі господарським судам згідно рішення місцевої адміністрації.
4. Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери:
а) підвідомчі господарським судам;
б) підвідомчі адміністративним судам;
в) підвідомчі деколи господарським судам;
г)підвідомчі господарським судам згідно рішення місцевої адміністрації.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про практику Верховного Суду
України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ
господарським судам» № 01-8/534 було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Предмет і метод господарського процесуального права.
2.Суб’єкти господарських процесуальних правовідносин і їх класифікація.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 20
Тестові завдання:
1. Ніякі докази не мають для господарського суду:
а) істинності;
б) заздалегідь встановленої сили;
в) правомірності;
г) нетолерантності.
2. За результатами огляду та дослідження доказів:
а) приймається рішення;
б) приймається припис;
в) складається протокол;
г) приймається постанова.
3. Закон України «Про судову експертизу» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 1994 р.;
г) 2013 р.
4. Письмові докази подаються:
а) в оригіналі або в належним чином засвідченій копії;
б) лише в оригіналі;
в) лише в належним чином засвідченій копії;
г) на розсуд сторін.
5. Постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в
кримінальних і цивільних справах» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1997 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Місцеві господарські суди: склад та компетенція.
2.Апеляційні господарські суди: склад та компетенція.

Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 21
Тестові завдання:
1. Позовна заява подається до господарського суду:
а) в усній чи письмовій формі;
б) в довільній формі;
в) в письмовій формі;
г) у формі за згодою сторін.
2.Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними установчих
документів» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Зустрічний позов повинен бути:
а) в усній чи письмовій формі;
б) взаємно не пов'язаний з первісним;
в) взаємно пов'язаний з первісним;
г) взаємно пов'язаний з наступним.
4. До відзиву, підписаного представником відповідача, додається:
а) довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника
відповідача;
б) копія паспорту відповідача;
в) документи про несудимість;
г) документи на розсуд сторін.
5. Інформаційний лист Вищого господарського суду «Про деякі питання практики
застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права» було прийнято
у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2007 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1. Порядок ведення засідання. Права учасників процесу. Строк вирішення
спору.
2. Касаційні скарги на ухвали господарських судів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 22
Тестові завдання:
1. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними договорів
гарантії, іпотеки, застави» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2. Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено
господарським судом у строк:
а) за згодою сторін;
б) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви;
в) не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви;
г) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
3. Спір має бути вирішено господарським судом у строк:
а) за згодою сторін;
б) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви;
г) не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
4. Мирова угода може стосуватися:
а) лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову;
б) лише обов'язків сторін щодо предмету позову;
в) лише прав сторін щодо предмету позову;
г) прав на розсуд сторін.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними установчих
документів, запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної
особи» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2010 р.
Теоретичні питання:
1.Право апеляційного оскарження.
2.Позовна заява і її реквізити. Об’єднання позовних вимог. Документи, які
додаються до позовної заяви.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 23
Тестові завдання:
1.Постанову Вищого господарського суду «Про стягнення коштів» № 13/99 було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2.Постанову Вищого господарського суду «Про стягнення коштів» № 4/372 було
прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Закон України «Про судовий збір» було прийнято у:
а) 2011 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2013 р.
4. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» було прийнято у:
а) 1993 р.;
б) 1998 р.;
в) 2004 р.;
г) 2013 р.
5. За результатами огляду та дослідження доказів:
а) приймається рішення;
б) приймається припис;
в) складається протокол;
г) приймається постанова.
Теоретичні питання:
1.Порядок прийняття рішення господарського суду. Повноваження суду при
прийнятті рішення.
2.Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода
сторін.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 24
Тестові завдання:
1.Постанову Вищого господарського суду «Про зобов’язання узгодити межі
землекористування та підписати акт встановлення та узгодження меж земельної
ділянки» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
2. Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду:
а) у строк не більше шести днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
б) у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
в) протягом десяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом;
г) протягом двадцяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом.
3. Постанову Вищого господарського суду «Про деякі питання судової практики
застосування Статуту залізниць України, інших норм транспортного законодавства»
було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
4. Апеляційна скарга подається на ухвалу місцевого господарського суду:
а) у строк не більше шести днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
б) у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини
рішення;
в) протягом десяти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом;
г) протягом п’яти днів з дня їх оголошення місцевим господарським судом.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання права власності» було
прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 1998 р.;
в) 2008 р.;
г) 2003 р.
Теоретичні питання:
1.Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
2.Право касаційного оскарження. Касаційна інстанція.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 25
Тестові завдання:
1. Про прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими
обставинами господарський суд виносить:
а) постанову;
б) ухвалу;
в) апеляцію;
г) рішення.
2.Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсним розпорядження
відповідача щодо відміни реєстраційних документів на морський транспортний засіб
та зобов’язання відповідача відновити запис у Державному судновому реєстрі
України» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Про повернення заяви за нововиявленими обставинами господарський суд
виносить:
а) постанову;
б) ухвалу;
в) апеляцію;
г) рішення.
4. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними установчих
документів, запису про проведення державної реєстрації та припинення юридичної
особи» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання недійсними біржових
торгів та визнання недійсним договору» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок розгляду апеляційної скарги та права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.
2.Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну заяву і витребування господарським
судом матеріалів.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 26
Тестові завдання:
1. Банкрутом не може бути визнано:
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) приватне акціонерне товариство;
в) казенне підприємство;
г) виробничий кооператив.
2. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» діє в редакції:
а) 2007 р.;
б) 2011 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Провадження у справах про банкрутство здійснюється:
а) інколи адміністративним судом;
б) господарським судом;
в) судом загальної юрисдикції;
г) інколи Конституційним Судом України.
4. Щодо боржника може застосовуватися така судова процедура банкрутства:
а) санація;
б) дерегуляція;
в) поділ;
г) злиття.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання банкрутом» було прийнято
у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Підстави та порядок припинення провадження у справах про банкрутство.
2.Поняття, роль і завдання третейського суду. Види третейських судів та їх
повноваження.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.

27

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 27
Тестові завдання:
1. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду:
а) за наявності між сторонами третейської угоди;
б) за наявності між сторонами договору страхування;
в) лише казенним підприємством;
г) лише виробничим кооперативом.
2. Закон України «Про третейські суди» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2004 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
3. Третейські суди:
а) не є юридичними особами;
б) є юридичними особами;
в) є філіями судів загальної юрисдикції;
г) є державними установами.
4. В Україні можуть утворюватися й діяти:
а) постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору;
б) лише постійно діючі третейські суди;
в) лише третейські суди для вирішення конкретного спору;
г) уніфіковані третейські суди.
5. Постанову Вищого господарського суду «Про визнання неправомірними дій та
спонукання виконати певні дії» було прийнято у:
а) 2007 р.;
б) 2001 р.;
в) 2008 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Підвідомчість і підсудність справ про банкрутство.
2.Арбітражні рішення. Виконання арбітражних рішень.

Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 28
Тестові завдання:
1.Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається:
а) адміністративними судами;
б)законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством зовнішніх справ України.
2. У судовому дорученні про надання правової допомоги не зазначається:
а) фізіологічні дані особи;
б) назва суду, що розглядає справу;
в) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії.
3. Закон України «Про міжнародні договори України» було прийнято у:
а) 2015 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2004 р.
4. Роз’яснення Вищого господарського суду «Про деякі питання практики розгляду
справ за участю іноземних підприємств і організацій» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Закон України «Про міжнародне приватне право» було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
Теоретичні питання:
1.Порядок розгляду господарських спорів і виконання рішень третейських судів.
2.Процесуальні права і обов’язки іноземних суб’єктів господарювання.

Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 29
Тестові завдання:
1. Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або
можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами,
незалежно від того, мають вони договірний характер чи ні – це:
а) демпінгова угода;
б) арбітражна угода;
в) ухвала арбітражного суду;
г) ухвала третейського суду.
2. Жодна особа не може бути позбавлена права виступати арбітром через її
громадянство:
а) якщо сторони не домовились про інше;
б) якщо не заперечує суд, що розглядає справу;
в) якщо присутній чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) якщо не заперечує місцева влада .
3. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» було прийнято у:
а) 1994 р.;
б) 1998 р.;
в) 2010 р.;
г) 2004 р.
4. «Угоду про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, господарських та
економічних судів на територіях держав-учасниць Співдружності» було прийнято у:
а) 2002 р.;
б) 1998 р.;
в) 2003 р.;
г) 2013 р.
5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» було прийнято у:
а) 2005 р.;
б) 2010 р.;
в) 2003 р.;
г) 2001 р.
Теоретичні питання:
1.Національні та міжнародні третейські суди.
2.Прийняття рішення про визнання боржника банкрутом.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І
ТОРГІВЛІ»
Комплексна контрольна робота з навчальної дисципліни «Господарський
процес» для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 30
Тестові завдання:
1. Третейські суди:
а) не є юридичними особами;
б) є юридичними особами;
в) є філіями судів загальної юрисдикції;
г) є державними установами.
2. В Україні можуть утворюватися й діяти:
а) постійно діючі третейські суди та третейські суди для вирішення конкретного спору;
б) лише постійно діючі третейські суди;
в) лише третейські суди для вирішення конкретного спору;
г) уніфіковані третейські суди.
3. Спір може бути переданий на розгляд третейського суду:
а) за наявності між сторонами третейської угоди;
б) за наявності між сторонами договору страхування;
в) лише казенним підприємством;
г) лише виробничим кооперативом.
4.Підсудність справ за участю іноземних суб'єктів господарювання визначається:
а) адміністративними судами;
б)законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України;
в) Конституційним Судом України;
г) Міністерством зовнішніх справ України.
5. У судовому дорученні про надання правової допомоги не зазначається:
а) фізіологічні дані особи;
б) назва суду, що розглядає справу;
в) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;
г) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії.
Теоретичні питання:
1.Способи забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.
2.Порядок ведення засідання. Права учасників процесу. Строк вирішення спору.
Викладач ____Шаповал Ю.М.
Затверджено на засіданні кафедри
правознавства
Протокол №10 від 31.05.2016 р.
Завідувач кафедрою
____________ проф. Лаврик Г.В.
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