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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

Сторонами зовнішньоекономічного спору можуть бути 

{= з одної сторони суб'єкти господарської діяльності України, а з другої 

сторони іноземні суб’єкти господарювання  

⁓ з одної сторони державні органи України, а з другої сторони іноземні 

державні органи 

⁓ з одної сторони державні органи України, а з другої сторони суб'єкти 

господарської діяльності України} 

 

Загальний строк позовної давності у міжнародній купівлі-продажу 

товарів становить 

{⁓ 1 рік 

⁓ 3 роки 

= 4 роки} 

 

Спори між українськими та іноземними суб’єктами господарювання за 

загальним правилом вирішуються  

⁓ тільки українськими державними судами 

⁓ тільки Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-

промисловій палаті України 

= державними судами або арбітражними трибуналами, які оберуть сторони 

спору згідно зі своєю угодою, і до компетенції яких відноситься розгляд 

таких спорів} 

 

При вирішенні спорів між українськими та іноземними суб’єктами 

господарювання застосовується право  

{⁓ тільки України 

⁓ тільки тієї країни, де знаходиться іноземний суб’єкт господарювання 



= тієї країни, яку обрали сторони спору своєю угодою} 

 

Для відмови у визнанні та виконанні на території України іноземного 

арбітражного рішення з зовнішньоекономічного спору мають 

застосовуватись підстави, передбачені в 

{⁓ Цивільному процесуальному кодексі України 

⁓ Законі України «Про міжнародне приватне право» 

= Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітражний рішень, Нью-

Йорк, 1958 р.} 

 

Справи про надання дозволу на примусове виконання (про визнання та 

виконання) на території України іноземних арбітражних рішень із 

зовнішньоекономічних спорів розглядаються 

{⁓ місцевими господарськими судами  

= місцевими загальними судами 

⁓ Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій 

палаті України} 

 

Арбітражні рішення, прийняті в результаті інституційного арбітражу під 

егідою Арбітражного інституту торгової палати Стокгольма  

{⁓ згідно з Цивільним процесуальним кодексом України не підлягають 

визнанню та виконанню на території України  

⁓ згідно з Конвенцією про визнання і виконання іноземних арбітражний 

рішень, Нью-Йорк, 1958 р не підлягають визнанню та виконанню на 

території України 

⁓ згідно з Конвенцією про визнання і виконання іноземних арбітражний 

рішень, Нью-Йорк, 1958 р підлягають визнанню та виконанню на території 

України 

 

Комерційний арбітраж поділяється на наступні види: 



{⁓ державний арбітраж і місцевий арбітраж 

⁓ арбітраж першої інстанції та апеляційний арбітраж 

= інституційний арбітраж і арбітраж ad hoc} 

 

Рішення господарських судів України із зовнішньоекономічних спорів 

на території інших країн 

{⁓ виконуються в обов’язковому порядку у відповідності з процесуальним 

законодавством країни, де запитується визнання і виконання рішення 

українського суду 

⁓ не виконуються 

= виконуються тільки за умови, якщо їх визнання та виконання передбачено 

міжнародним договором,  який ратифікований Україною і державою, де 

вимагається виконання рішення українського суду, або за принципом 

взаємності} 

 

Арбітражна угода – це 

{= угода між українським і іноземним суб’єктом господарювання, про те що 

їх зовнішньоекономічні спори будуть розглядатися шляхом арбітражу 

⁓ угода між українським і іноземним суб’єктом господарювання, якою вони 

врегульовують спір між ними 

⁓ угода між українським і іноземним суб’єктом господарювання, про те що 

їх спори відносно певних питань будуть розглядатися у Вищому 

арбітражному суді Російської Федерації} 

 

Чи можуть українські третейські суди за законодавством України, що 

регулює їх діяльність, вирішувати зовнішньоекономічні спори шляхом 

міжнародного комерційного арбітражу? 

{⁓ так 

= ні 



⁓ можуть тільки у тому випадку, якщо сторони передбачили це в своїй 

угоді} 

 

Чи можуть українські адвокати представляти інтереси українських 

суб’єктів господарювання в державних судах США та інших найбільш 

економічно розвинутих іноземних країн? 

{⁓ так 

⁓ ні, за будь-яких обставин 

= так, за умови, що отримають відповідну ліцензію на юридичну практику в 

даній країні} 

 

Чи можуть іноземний юрист представляти інтереси українських 

суб’єктів господарювання в господарських судах України? 

⁓ так, в будь-якому випадку 

⁓ ні, в будь-якому випадку 

⁓ так, за умови, що буде зареєстрований в Україні як адвокат} 

 

Поняття «арбітраж» (англ arbitration, франц arbitrage») в міжнародному 

праві означає 

{= тільки спосіб вирішення спорів 

⁓ як спосіб вирішення спорів, так і інституцію, що цей спір вирішує 

⁓ по-перше, орган, завданням якого є вирішення міжнародних комерційних 

спорів по-друге, процедуру (механізм, порядок) вирішення спорів по-третє, 

конкретний склад арбітражу} 

 

Поняття «міжнародний комерційний арбітражний суд» означає: 

{⁓ арбітрів, які розглядають зовнішньоекономічний спір шляхом арбітражу і 

приймають арбітражне рішення 



= установу, яка за плату надає допомогу сторонам зовнішньоекономічного 

спору та арбітрам вирішити спір шляхом міжнародного комерційного 

арбітражу 

⁓ процес вирішення зовнішньоекономічних спорів} 

 

Правовий статус арбітра характеризується тим, що він є 

{⁓ службовою особою міжнародного комерційного арбітражного суду 

⁓ особою, яка за відповідним договором співпрацює з міжнародним 

комерційним арбітражним судом і отримує від нього винагороду 

= є незалежною від міжнародного комерційного арбітражного суду особою, 

послуги якої з проведення арбітражу оплачуються відповідними сторонами 

зовнішньоекономічного спору} 

 

Арбітражним трибуналом (англ arbitral tribunal) в міжнародному праві 

називають  

{= того арбітра або тих арбітрів, які безпосередньо розглядають 

зовнішньоекономічний спір і приймають арбітражне рішення 

⁓ міжнародний комерційний арбітражний суд 

⁓ третейський суд} 

 

Арбітражний регламент (чи арбітражні правила) - це 

{⁓ правила, за якими здійснюється тільки інституційний арбітраж 

= правила, за якими здійснюється інституційний арбітраж і арбітраж ad hoc 

⁓ це нормативно-правовий акт, затверджений відповідним державним 

органом} 

 

Запит на арбітраж (англ. Request for Arbitration) – це  

{⁓ документ, який подається до суду для визнання і виконання арбітражного 

рішення   



= документ, яким розпочинається процес вирішення зовнішньоекономічного 

спору шляхом арбітражу 

⁓ документ, в якому містяться статистичні дані про те скільки спорів у 

звітному році було вирішено шляхом арбітражу} 

 

Чи обов’язковими є слухання в арбітражному процесі 

{⁓ так, у будь-якому випадку 

⁓ ні, у будь-якому випадку 

= ні у випадку, коли сторони зовнішньоекономічного спору в своїй угоді 

передбачили, що спір буде розглядатись лише на основі документів} 


