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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (56  ПИТАНЬ) 
 

Питання:  На прокуратуру у господарському судочинстві покладається така функція: 

Відповіді: 

1)  підтримання державного 
обвинувачення в суді; 

Правильна 
відповідь: 

 3) представництво інтересів громадянина 
або держави в суді 
 
 
 
 

2)       нагляд за дотриманням законів 
господарським судом та учасниками 
процесу; 

3)   представництво інтересів громадянина 
або держави в суді; 

4)       надання правової допомоги 
господарському судові у вирішенні 
справи. 

Пояснення: 

 Відповідно до п.2 ст. 121 Конституції України, на прокуратуру покладається функція представництва 
інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом. Ця функція деталізується у ч.1 
ст. 2 Закону України «Про прокуратуру». Виконання вказаної функції безпосередньо у господарському 
процесі передбачено ст. 24 Закону України «Про прокуратуру», ч.1 ст.2, ст.29 ГПК України. 

Питання: 
 Процесуальним засобом звернення прокурора до господарського суду першої інстанції з метою 
виконання покладеної функції є: 

Відповіді: 

1)       процесуальне подання; 

Правильна 
відповідь: 

 3) позовна заява 
 
 
 
 

2)       прокурорське застереження; 

3)       позовна заява; 

4)       процесуальний припис. 

Пояснення: 
 Функція представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, 
здійснюється прокурором при зверненні до господарського суду першої інстанції шляхом подання 
позовної заяви (ч.2 ст.29, ч.1 ст.54 ГПК України). 

Питання: 
 Оскаржуючи рішення місцевого господарського суду, прокурор звертається до суду апеляційної 
інстанції, подаючи: 

Відповіді: 

1)       апеляційне подання; 

Правильна 
відповідь: 

 2) апеляційну скаргу 
 
 
 
 

2)       апеляційну скаргу; 

3)       апеляційне застереження; 

4)       апеляцію. 

Пояснення: 
 Право подати саме апеляційну скаргу в разі оскарження рішення місцевого господарського суду в 
апеляційному порядку має прокурор поряд з іншими учасниками процесу (ст.91 ГПК України). 

Питання: 
 Оскаржуючи рішення господарського суду в касаційному порядку, прокурор звертається до суду 
касаційної інстанції, подаючи: 

Відповіді: 

1)       касацію; 

Правильна 
відповідь: 

 3) касаційну скаргу 
 
 
 
 

2)       касаційне подання; 

3)       касаційну скаргу; 

4)       касаційне застереження 

Пояснення: 
 Право подати саме касаційну скаргу в разі оскарження рішення господарського суду в касаційному 
порядку має прокурор поряд з іншими учасниками процесу (ст. 107 ГПК України). 

Питання: За результатами розгляду позовної заяви прокурора господарський суд не ухвалює: 

Відповіді: 

1)       рішення; 

Правильна 
відповідь: 

 4) судового наказу. 
 
 
 
 

2)       окремої ухвали; 

3)       ухвали; 

4)       судового наказу. 

Пояснення: 
 Відповідно до ГПК України, судовий наказ не є різновидом судового рішення, так само як наказне 
провадження не розглядається в порядку господарського судочинства. 

Питання: 
 Орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах, 
вказується прокурором у випадках: 

Відповіді: 

1)     здійснення функції нагляду за 
дотриманням вимог законності при 
розгляді справи господарським судом; 

Правильна 
відповідь: 

 2) звернення до господарського суду в 
інтересах держави. 
 
 
 
 

2)     звернення до господарського суду в 
інтересах держави; 

3)     звернення до господарського суду в 
інтересах громадянина; 

4)     звернення до господарського суду з 
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груповим позовом. 

Пояснення: 
 Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві вказує орган, 
уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах (ч.3 ст.2 ГПК України). 

Питання:  Прокурор приймає участь в розгляді господарських справ судами у формі: 

Відповіді: 

1)       позовного провадження; 

Правильна 
відповідь: 

 1) позовного провадження 
 
 
 
 

2)       окремого провадження; 

3)       наказного провадження; 

4)       безспірного провадження 

Пояснення: 

 Господарське процесуальне законодавство (ч.1 ст. 4-1 ГПК України) передбачає можливість вирішення 
господарськими судами спорів у порядку позовного провадження за правилами, передбаченими вказаним 
Кодексом. Господарське процесуальне законодавство не передбачає можливість розгляду справ в порядку 
наказного, окремого чи безспірного проваджень. 

Питання: 
 У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в 
особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений 
орган набуває статусу: 

Відповіді: 

1)       позивача; 

Правильна 
відповідь: 

 1) позивача 
 
 
 
 

2)       відповідача; 

3)       третьої особи, що заявляє самостійні 
вимоги на предмет спору; 

4)       прокурора. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.2 ст.29 ГПК України, у разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої 
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача. 

Питання: 
Господарські суди вирішують справи позовного провадження за позовними заявами прокурора в 
інтересах держави в порядку, передбаченому: 

Відповіді: 

1)       Цивільним процесуальним кодексом 
України; 

Правильна 
відповідь: 

 2) Господарським процесуальним кодексом 
України. 
 
 
 
 

2)       Господарським процесуальним 
кодексом України; 

3)       Кодексом України про 
адміністративні правопорушення; 

4)       Кодексом адміністративного 
судочинства України. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст.4-1 ГПК України, господарські суди вирішують господарські спори у порядку 
позовного провадження, передбаченому нормами ГПК України. 

Питання: 
Рішення господарського суду, ухвалене за результатами розгляду позовної заяви прокурора, 
викладається: 

Відповіді: 

1)       у письмовій формі; 

Правильна 
відповідь: 

 1) у письмовій формі. 
 
 
 
 

2)       в усній формі; 

3)       у формі відповіді на запит 
прокурора; 

4)       на дошкі оголошень суду. 

Пояснення:  Усі судові рішення викладаються у письмовій формі (ч.3 ст.4-5 ГПК України). 

Питання: 
 З метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання перегляду судових рішень у 
справі, розглянутій без участі прокурора, останній має право знайомитися з матеріалами справи в 
суді, робити виписки з неї, а також: 

Відповіді: 

 1) повторно звернутись до місцевого 
господарського суду з тотожнім позовом, 
зазначивши в якості відповідачів і 
первісного позивача; 

Правильна 
відповідь: 

 4) отримувати копії документів, що 
знаходяться у справі. 
 
 
 
 

2) вимагати оскарження судового рішення 
з боку матеріально-заінтересованих осіб; 

3) вимагати відкриття кримінального 
провадження щодо дій судді; 

4) отримувати копії документів, що 
знаходяться у справі. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.2 ст. 29 ГПК України, з метою вирішення питання щодо наявності підстав для ініціювання 
перегляду судових рішень у справі, розглянутій без участі прокурора, прокурор має право знайомитися з 
матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі. 

Питання: 
З метою вирішення питання щодо наявності підстав для вступу в розгляд справи за позовом іншої 
особи, прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, робити виписки з неї, а також: 

Відповіді: 
 1) вимагати отримання письмових 
пояснень сторін на адресу посадової особі 

Правильна 
відповідь: 

 4) отримувати копії документів, що 
знаходяться у справі. 
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прокуратури;  
 
 
 

2) вимагати оскарження судового рішення 
з боку матеріально-заінтересованих осіб; 

3) вимагати відкриття кримінального 
провадження щодо дій судді; 

4) отримувати копії документів, що 
знаходяться у справі. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.2 ст. 29 ГПК України, з метою вирішення питання щодо наявності підстав для вступу в 
розгляд справи за позовом іншої особи прокурор має право знайомитися з матеріалами справи в суді, 
робити виписки з неї, отримувати копії документів, що знаходяться у справі. 

Питання:  Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і користується правами сторони, крім права: 

Відповіді: 

1)       збільшення чи зменшення позовних 
вимог; 

Правильна 
відповідь: 

 2) укладання мирової угоди. 
 
 
 
 

2)       укладання мирової угоди; 

3)       надавати доводи та заперечення; 

4)       заявляти клопотання про відвід судді. 

Пояснення: 
 Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і користується правами сторони, крім права на 
укладення мирової угоди (ч.4 ст. 29 ГПК України). 

Питання:  Відмова прокурора від поданого ним позову 

Відповіді: 

1)       не позбавляє позивача права 
вимагати вирішення спору по суті; 

Правильна 
відповідь: 

 1) не позбавляє позивача права вимагати 
вирішення спору по суті. 
 
 
 
 

2)       позбавляє позивача права вимагати 
вирішення спору по суті; 

3)       тягне відкладення розгляду справи 
для заміни прокурора; 

4)       тягне припинення провадження по 
справі внаслідок відмови позивача від 
позову. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.5 ст. 29 ГПК України, відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача 
права вимагати вирішення спору по суті. 

Питання:  Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави 

Відповіді: 

1)       не позбавляє прокурора права 
підтримувати позов і вимагати вирішення 
спору по суті; 

Правильна 
відповідь: 

1) не позбавляє прокурора права 
підтримувати позов і вимагати вирішення 
спору по суті. 
 
 
 
 

2)       позбавляє прокурора права 
підтримувати позов і вимагати вирішення 
спору по суті; 

3)       тягне припинення провадження по 
справі внаслідок відмови позивача від 
позову; 

4)       тягне відкладення розгляду справи з 
метою заміни неналежного позивача на 
належного. 

Пояснення: 
 Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права 
підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті (ч.6 ст.29 ГПК України). 

Питання:  З метою представництва інтересів громадянина або держави в господарському суді прокурор 

Відповіді: 

1)       приймає участь у розгляді справи 
виключно у тих випадках, де він звертався 
до суду з метою представництва інтересів 
громадянина або держави в суді; 

Правильна 
відповідь: 

 2) може вступити за своєю ініціативою у 
справу, порушену за позовом інших осіб, на 
будь-якій стадії її розгляду. 
 
 
 
 

2)       може вступити за своєю ініціативою у 
справу, порушену за позовом інших осіб, 
на будь-якій стадії її розгляду; 

3)       приймає участь у розгляді 
господарської справи для надання 
правової допомоги; 

4)       виступає в якості експерта з правових 
питань для забезпечення повного, 
всебічного та об’єктивного розгляду 
справи господарським судом. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст.29 ГПК України, прокурор може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за 
позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду. 

Питання:  При підписанні позовної заяви прокурора неналежною особою відбувається: 
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Відповіді: 

1)       відмова у порушенні провадження по 
справі; 

Правильна 
відповідь: 

 4) повернення суддею позовної заяви і 
доданих документів. 
 
 
 
 

2)       залишення заяви без руху; 

3)       надіслання судом позовної заяви 
разом із доданими матеріалами до 
вищестоящого прокурора для вирішення 
питання по суті; 

4)       повернення суддею позовної заяви і 
доданих документів. 

Пояснення: 
 Відповідно до п.1 ч.1 ст.63 ГПК України, суддя господарського суду повертає позовну заяву і додані до неї 
документи без розгляду, якщо позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або 
особою, посадове становище якої не вказано. 

Питання:  Апеляційна скарга подається прокурором до господарського суду апеляційної інстанції: 

Відповіді: 

1)       через Вищий господарський суд 
України; 

Правильна 
відповідь: 

 2) через місцевий господарський суд, що 
розглядав справу. 
 
 
 
 

2)       через місцевий господарський суд, 
що розглядав справу; 

3)       безпосередньо до апеляційного 
господарського суду; 

4)       через Верховний Суд України 

Пояснення: 
Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу (ч.2 ст.91 ГПК 
України). 

Питання:  Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду подається прокурором: 

Відповіді: 

1)       протягом двадцяти днів з дня його 
оголошення місцевим судом; 

Правильна 
відповідь: 

4) протягом десяти днів з дня оголошення 
рішення місцевим господарським судом. 
 
 
 
 

2)       протягом одного місяця з дня 
ухвалення рішення господарським судом; 

3)       протягом п’яти днів з дня 
оголошення рішення місцевим судом; 

4)       протягом десяти днів з дня 
оголошення рішення місцевим 
господарським судом. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст.93 ГПК України, апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду особи, 
що беруть участь у справі, та прокурор, подають протягом десяти днів з дня оголошення рішення 
місцевим господарським судом. 

Питання:  Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду подається прокурором: 

Відповіді: 

1)       протягом десяти днів з дня її 
оголошення місцевим судом; 

Правильна 
відповідь: 

3) протягом п’яти днів з дня оголошення 
ухвали місцевим судом 
 
 
 
 

2)       протягом п’ятнадцяти днів з дня її 
ухвалення місцевим господарським судом; 

3)       протягом п’яти днів з дня 
оголошення ухвали місцевим судом; 

 4)    протягом семи днів з дня оголошення 
ухвали місцевим господарським судом. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст.93 ГПК України, апеляційну скаргу на ухвалу місцевого господарського суду особи, 
що беруть участь у справі, та прокурор, подають протягом п’яти днів з дня оголошення ухвали місцевим 
господарським судом. 

Питання: 
 Прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати до господарського суду один з 
нижченаведених документів про витребування господарським судом доказів: 

Відповіді: 

1)       заяву; 

Правильна 
відповідь: 

 2) клопотання. 
 
 
 
 

2)       клопотання; 

3)       окрему думку; 

4)       подання. 

Пояснення: 
 Згідно з ч.1 ст.38 ГПК України, прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати 
клопотання про витребування господарським судом доказів. 

Питання: 
 В разі подачі прокурором апеляційної скарги після закінчення строків на апеляційне оскарження 
зазначений строк апеляційним господарським судом може: 

Відповіді: 

1)       поновлюватись; 

Правильна 
відповідь: 

 1) поновлюватись 
 
 
 
 

2)       продовжуватись; 

3)       скорочуватись; 

4)       збільшуватись. 
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Пояснення: 
 Частина 2 статті 93 ГПК України передбачає можливість поновлення строку на апеляційне оскарження в 
разі подачі апеляційної скарги після закінчення строків апеляційного оскарження, встановлених вказаною 
нормою, якщо визнає, що пропуск строку на апеляційне оскарження відбувся з поважних причин. 

Питання:  Господарським судом касаційної інстанції є: 

Відповіді: 

1)       Касаційний Суд України; 

Правильна 
відповідь: 

 4) Вищий господарський суд України. 
 
 
 
 

2)       Верховний Суд України; 

3)       Конституційний Суд України; 

4)       Вищий господарський суд України. 

Пояснення: 
 Судом касаційної інстанції в господарському судочинстві є Вищий господарський суд України (ст.108 ГПК 
України). 

Питання: 
 Прокурор вправі оскаржити рішення апеляційного господарського суду в касаційному порядку 
впродовж: 

Відповіді: 

1)       двадцяти днів з дня набрання 
судовим рішенням апеляційного 
господарського суду законної сили; 

Правильна 
відповідь: 

 1) двадцяти днів з дня набрання судовим 
рішенням апеляційного господарського суду 
законної сили. 
 
 
 
 

2)       десяти днів з дня набрання судовим 
рішенням апеляційного господарського 
суду законної сили; 

3)       пяти днів з дня набрання судовим 
рішенням апеляційного господарського 
суду законної сили; 

4)       одного місяця днів з дня набрання 
судовим рішенням апеляційного 
господарського суду законної сили. 

Пояснення: 
Відповідно до ч.1 ст.110 ГПК України, касаційна скарга може бути подана прокурором (ч.1 ст.107 ГПК 
України) протягом двадцяти днів з дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду 
законної сили. 

Питання:  Об’єктами апеляційного оскарження є: 

Відповіді: 

1)       постанови Верховного Суду України; 

Правильна 
відповідь: 

 3) рішення та ухвали місцевого 
господарського суду. 
 
 
 
 

2)       дії та бездіяльність судді місцевого 
господарського суду; 

3)       рішення та ухвали місцевого 
господарського суду; 

4)       виключно рішення суду апеляційної 
інстанції. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст.91 ГПК України, об’єктами апеляційного оскарження є рішення місцевого 
господарського суду та ухвали вказаного суду. 

Питання:  Об’єктами касаційного оскарження є (оберіть з наведених варіантів): 

Відповіді: 

1)       постанови Верховного Суду України; 

Правильна 
відповідь: 

 3) рішення місцевого господарського суду 
після їх перегляду в апеляційному порядку. 
 
 
 
 

2)       дії та бездіяльність судді місцевого чи 
апеляційного господарського суду; 

3)       рішення місцевого господарського 
суду після їх перегляду в апеляційному 
порядку; 

 4)    виключно рішення суду апеляційної 
інстанції. 

Пояснення: 
 Відповідно до п.1 ч.1 ст. 107 ГПК України, об’єктами касаційного оскарження є, крім інших, рішення 
місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку. 

Питання:  Прокурор вправі подати касаційну скаргу на (оберіть з наведених варіантів): 

Відповіді: 

1)       постанову апеляційного 
господарського суду, ухвалену за 
результатами апеляційного розгляду; 

Правильна 
відповідь: 

 1) постанову апеляційного господарського 
суду, ухвалену за результатами апеляційного 
розгляду. 
 
 
 
 

2)       постанову Верховного Суду України, 
ухвалену за результатами перегляду 
рішення Вищого господарського суду 
України; 

3)       постанову Вищого господарського 
суду України, ухвалену за результатами 
перегляду рішення апеляційного 
господарського суду; 

4)       постанову Касаційного суду України, 
ухвалену за результатами розгляду 
господарської справи в якості суду першої 
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інстанції. 

Пояснення: 
  Відповідно до п.1 ч.1 ст. 107 ГПК України, прокурор має право подати касаційну скаргу на постанову 
апеляційного господарського суду, ухвалену за результатами апеляційного розгляду. 

Питання:  Касаційна скарга подається прокурором: 

Відповіді: 

1)       безпосередньо до господарського 
суду касаційної інстанції; 

Правильна 
відповідь: 

 2) через апеляційний господарський суд, 
який прийняв оскаржуване рішення чи 
постанову. 
 
 
 
 

2)       через апеляційний господарський 
суд, який прийняв оскаржуване рішення 
чи постанову; 

3)       через Верховний Суд України; 

4)       через апеляційний господарський 
суд після отримання науково-
консультативного висновку відповідного 
управління Генеральної прокуратури 
України. 

Пояснення: 
 Відповідно до ч.1 ст. 109 ГПК України, касаційна скарга подається до Вищого господарського суду 
України через апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову. 

Питання: 
 За результатами розгляду апеляційної скарги прокурора на рішення місцевого суду апеляційний 
господарський суд не вправі: 

Відповіді: 

1)       скасувати рішення господарського 
суду першої інстанції та направити справу 
на новий розгляд до місцевого 
господарського суду; 

Правильна 
відповідь: 

 1) скасувати рішення господарського суду 
першої інстанції та направити справу на 
новий розгляд до місцевого господарського 
суду. 
 
 
 
 

2)       скасувати рішення повністю або 
частково і припинити провадження у 
справі або залишити позов без розгляду 
повністю або частково; 

3)       залишити рішення місцевого 
господарського суду без змін, а скаргу без 
задоволення; 

4)       скасувати рішення повністю або 
частково і прийняти нове рішення. 

Пояснення: 
 Стаття 103 ГПК України не містить такого повноваження апеляційного господарського суду, як 
скасування рішення господарського суду першої інстанції та направлення справи на новий розгляд до 
місцевого господарського суду. 

Питання: 
 Підсудність господарської справи за позовною заявою прокурора, поданої в інтересах держави, 
позивачем по якій зазначено апеляційний господарський суд, визначається: 

Відповіді: 

1)       місцезнаходженням відповідача; 

Правильна 
відповідь: 

 3) Вищим господарським судом України. 
 
 
 
 

2)       місцезнаходженням позивача; 

3)       Вищим господарським судом 
України; 

4)       місцезнаходженням сторони, 
зобов’язаної за договором вчинити певні 
дії. 

Пояснення: 
 Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією з сторін є апеляційний господарський суд, 
визначає Вищий господарський суд (ч.5 ст.15 ГПК України). 

Питання:  Господарським судом першої інстанції за позовними заявами прокурора можуть бути: 

Відповіді: 

1)       апеляційні господарські суди; 

Правильна 
відповідь: 

 4) виключно місцеві господарські суди. 
 
 
 
 

2)       Вищий господарський суд України; 

3)       Верховний суд України; 

4)       виключно місцеві господарські суди. 

Пояснення: 
 Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам 
(ст.13 ГПК України). 

Питання: 
 Господарські справи із участю прокурора у спорах, що виникають при виконанні господарських 
договорів та з інших підстав, розглядаються господарським судом: 

Відповіді: 

1)       за місцезнаходженням позивача; 

Правильна 
відповідь: 

 4) за місцезнаходженням відповідача. 
 
 
 
 

2)       за місцем реєстрації відповідної 
регіональної прокуратури; 

3)       за місцем виконання господарського 
договору; 

4)       за місцезнаходженням відповідача. 
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Пояснення: 
 Частина 2 ст.15 ГПК України передбачає, що справи у спорах, що виникають при виконанні 
господарських договорів та з інших підстав, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням 
відповідача. 

Питання: 
 Господарські справи із участю прокурора про визнання недійсними актів розглядаються 
господарським судом: 

Відповіді: 

1)       за місцезнаходженням позивача; 

Правильна 
відповідь: 

 4) за місцезнаходженням відповідача. 
 
 
 
 

2)       за місцем реєстрації відповідної 
регіональної прокуратури; 

3)       за місцем виконання господарського 
договору; 

 4)    за місцезнаходженням відповідача. 

Пояснення: 
 Частина 2 ст.15 ГПК України передбачає, що справи про визнання недійсними актів розглядаються 
господарським судом за місцезнаходженням відповідача. 

Питання: 
 Господарські справи із участю прокурора та декількох відповідачів розглядаються господарським 
судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором: 

Відповіді: 

1)       місцевого господарського суду; 

Правильна 
відповідь: 

 2) позивача. 
 
 
 
 

2)       позивача; 

3)       відповідача; 

4)       вищестоящого прокурора. 

Пояснення: 
 Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за 
місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача (ч.3 ст.15 ГПК України). 

Питання: 

 Господарські справи по першій інстанції за участю прокурора у спорах, у яких відповідачем є вищий 
чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 
та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, 
розглядаються: 

Відповіді: 

1)       Вищим господарським судом; 

Правильна 
відповідь: 

 2) Господарським судом міста Києва. 
 
 
 
 

2)       Господарським судом міста Києва; 

3)       господарським судом, визначеним 
Вищим господарським судом України; 

4)       господарським судом за 
місцезнаходженням прокурора.  

Пояснення: 

 Господарські справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, 
Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада 
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, 
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, розглядаються господарським судом міста 
Києва (ч.5 ст.16 ГПК України). 

Питання:  За своїм процесуально-правовим становищем прокурор відноситься: 

Відповіді: 

1)       до осіб, що сприяють здійсненню 
правосуддя; 

Правильна 
відповідь: 

 4) до учасників судового процесу. 
 
 
 
 

2)       до представників сторін; 

3)       до процесуальних представників; 

4)       до учасників судового процесу. 

Пояснення:  Частина 1 ст.18 ГПК України відносить прокурора до учасників судового процесу. 

Питання: 
 Прокурор здійснює в господарському судочинстві представництво в суді законних інтересів держави 
у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює 
або неналежним чином здійснює: 

Відповіді: 

1)       державне підприємство, що 
зазначається в якості позивача прокурором 
та в інтересах якого прокурор звертається 
до господарського суду; 

Правильна 
відповідь: 

 2) орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування чи інший суб’єкт владних 
повноважень, до компетенції якого віднесені 
відповідні повноваження, а також у разі 
відсутності такого органу. 
 
 
 
 

2)       орган державної влади, орган 
місцевого самоврядування чи інший 
суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні 
повноваження, а також у разі відсутності 
такого органу; 

3)       юридична служба підприємства, 
установи, організації, що зазначається в 
якості позивача прокурором та в інтересах 
якого прокурор звертається до 
господарського суду; 
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4)       господарський суд при первісному 
зверненні позивача з позовом про захист 
інтересів держави. 

Пояснення: 

 Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози 
порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює 
орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 
компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу (ч.3 ст.23 
Закону України «Про прокуратуру»). 

Питання: 
 Не допускається здійснення прокурором представництва в господарському суді інтересів держави в 
особі: 

Відповіді: 

1)       державних компаній; 

Правильна 
відповідь: 

 1) державних компаній. 
 
 
 
 

2)       казенних підприємств; 

3)       державних установ; 

4)       державних підприємств. 

Пояснення: 
 За правилами абз.3 ч.3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», не допускається здійснення прокурором 
представництва в суді (в т.ч. господарському) інтересів держави в особі державних компаній. 

Питання: 
 Представництво в господарському суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та 
Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України 
або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом:  

Відповіді: 

1)       прокурора регіональної 
прокуратури; 

Правильна 
відповідь: 

 2) Генерального прокурора України або 
його першого заступника чи заступника 
відповідно до компетенції. 
 
 
 
 

2)       Генерального прокурора України або 
його першого заступника чи заступника 
відповідно до компетенції; 

3)       начальника управління 
представництва інтересів держави чи 
громадянина в суді Генеральної 
прокуратури України; 

4)       колегії Генеральної прокуратури 
України. 

Пояснення: 

 За правилами абз.3 ч.3 ст.23 Закону України «Про прокуратуру», представництво в суді, в т.ч. 
господарському, інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України 
може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної прокуратури 
виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора України або його першого 
заступника чи заступника відповідно до компетенції. 

Питання:  Прокурор здійснює представництво інтересів держави в господарському суді 

Відповіді: 

1)       не залежно від підтвердження підстав 
для представництва; 

Правильна 
відповідь: 

 2) після підтвердження судом підстав для 
представництва. 
 
 
 
 

2)       після підтвердження судом підстав 
для представництва; 

3)       після підтвердження прокурором 
підстав для представництва; 

4)       після підтвердження позивачем 
підстав для представництва. 

Пояснення: 
 Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді, в т.ч. господарському, 
виключно після підтвердження судом підстав для представництва (абз.2 ч.4 ст.23 Закону України «Про 
прокуратуру»). 

Питання:  До звернення до господарського суду прокурор: 

Відповіді: 

1)       не повідомляє про це відповідного 
суб’єкта владних повноважень; 

Правильна 
відповідь: 

 2) повідомляє про це відповідного суб’єкта 
владних повноважень. 
 
 
 
 

2)       повідомляє про це відповідного 
суб’єкта владних повноважень; 

3)       повідомляє про це вищестоящого 
прокурора; 

4)       нікого не ставить до відома про 
майбутнє звернення до суду з метою 
представництва інтересів держави. 

Пояснення: 
 Згідно абз.3 ч.4 ст.23 Закону України «Про прокуратуру», прокурор зобов’язаний попередньо, до 
звернення до суду, в т.ч. господарського, повідомити про це відповідного суб’єкта владних повноважень. 

Питання: 
 Брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень господарського суду прокурор 
вправі: 

Відповіді: 
1)       по тим справам, по якій прокурором 
здійснювалося представництва інтересів 

Правильна 
відповідь: 

1) по тим справам, по якій прокурором 
здійснювалося представництва інтересів 
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держави в суді; держави в суді.  
 
 
 
 

2)       не залежно від здійснення функції 
представництва інтересів держави в суді; 

3)       лише у справах, де здійснювалось 
представництво інтересів громадянина в 
суді; 

4)       лише у тих справах, судовим 
рішенням зачіпаються права прокуратури 
як юридичної особи. 

Пояснення: 
 Частина 6 статті 23 Закону України «Про прокуратуру» передбачає право прокурора брати участь у 
виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося 
представництво інтересів громадянина або держави в суді (в т.ч. і господарському). 

Питання: 
 Апеляційний господарський суд постановляє ухвалу про повернення апеляційної скарги прокурора 
у разі, якщо вона подана після спливу: 

Відповіді: 

1)       десятиденного строку апеляційного 
оскарження за умови доведення 
поважності причин такого пропуску; 

Правильна 
відповідь: 

 2) одного року з дня оголошення 
оскаржуваного судового рішення незалежно 
від поважності причини пропуску 
прокурором строку апеляційного 
оскарження. 
 
 
 
 

2)       одного року з дня оголошення 
оскаржуваного судового рішення 
незалежно від поважності причини 
пропуску прокурором строку 
апеляційного оскарження; 

3)       піврічного терміну з дня набрання 
судовим рішенням місцевого 
господарського суду законної сили; 

4)       двадцятиденного терміну з дня 
набрання судовим рішенням місцевого 
господарського суду законної сили. 

Пояснення: 

 Частина 2 ст.93 ГПК України вказує, що апеляційний господарський суд постановляє ухвалу про 
повернення апеляційної скарги прокурора у разі, якщо вона подана після спливу одного року з дня 
оголошення оскаржуваного судового рішення незалежно від поважності причини пропуску прокурором 
строку апеляційного оскарження. 

Питання: 
 Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення касаційної скарги прокурора незалежно 
від поважності причини пропуску цього строку:  

Відповіді: 

1)       у разі, якщо вона подана прокурором 
після спливу одного року з моменту 
набрання оскаржуваним судовим 
рішенням законної сили; 

Правильна 
відповідь: 

 1) у разі, якщо вона подана прокурором 
після спливу одного року з моменту 
набрання оскаржуваним судовим рішенням 
законної сили 
 
 
 
 

2)       у разі, якщо вона подана прокурором 
після спливу шести місяців з моменту 
набрання оскаржуваним судовим 
рішенням законної сили; 

3)       у разі, якщо вона подана прокурором 
після спливу одного місяця з моменту 
набрання оскаржуваним судовим 
рішенням законної сили; 

4)       у разі, якщо вона подана прокурором 
після спливу двадцяти днів з моменту 
набрання оскаржуваним судовим 
рішенням законної сили 

Пояснення: 
 За правилами ч.2 ст.110 ГПК України, суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення 
касаційної скарги у випадках, якщо вона подана прокурором після спливу одного року з моменту 
набрання оскаржуваним судовим рішенням законної сили. 

Питання:  При зверненні до Верховного Суду України з метою перегляду судових рішень прокурор подає: 

Відповіді: 

1)       скаргу про перегляд судових рішень 
за виключними обставинами; 

Правильна 
відповідь: 

 2) заяву про перегляд судових рішень 
господарських судів. 
 
 
 
 

2)       заяву про перегляд судових рішень 
господарських судів; 

3)       касаційну скаргу; 

4)       подання про перегляд судових 
рішень господарських судів. 

Пояснення: 
 Статті 111-15 – 111-19 ГПК України в якості документу, що подається прокурором для ініціювання 
перегляду судових рішень Верховним Судом України, передбачає заяву про перегляд судових рішень 
господарських судів. 
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Питання: 
 При ініціюванні прокурором перегляду рішень господарських судів Верховним Судом України заява 
про перегляд судових рішень господарських судів подається прокурором: 

Відповіді: 

1)       через суд касаційної інстанції до 
Верховного Суду України; 

Правильна 
відповідь: 

 4) безпосередньо до Верховного Суду 
України. 
 
 
 
 

2)       через суд апеляційної інстанції до 
Верховного Суду України; 

3)       через суд першої інстанції до 
Верховного Суду України; 

4)       безпосередньо до Верховного Суду 
України. 

Пояснення: 
 Заява про перегляд судових рішень господарських судів подається безпосередньо до Верховного Суду 
України (ст.111-19 ГПК України). 

Питання:  За результатом перегляду Верховним Судом України рішень господарських судів ухвалюється: 

Відповіді: 

1)       рішення Верховного Суду України; 

Правильна 
відповідь: 

 4) постанова Верховного Суду України. 
 
 
 
 

2)       ухвала Верховного Суду України; 

3)       наказ Верховного Суду України; 

4)       постанова Верховного Суду України. 

Пояснення: 
 За правилами ст. ст. 111-25, 111-26, Верховний Суд України за результатами розгляду по суті заяви про 
перегляд судових рішень Верховним Судом України ухвалює постанову. 

Питання: 
 З метою перегляду рішення, ухвали чи постанови господарського суду за нововиявленими 
обставинами прокурор звертається із: 

Відповіді: 

1)       скаргою про перегляд судових 
рішень за нововиявленими обставинами; 

Правильна 
відповідь: 

 3) заявою про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами 
 
 
 
 

2)       поданням про перегляд судових 
рішень за нововиявленими обставинами; 

3)       заявою про перегляд судових рішень 
за нововиявленими обставинами; 

4)       пропозицією про перегляд судових 
рішень за нововиявленими обставинами. 

Пояснення: 
 Стаття 113 ГПК передбачає можливість подачі прокурором заяви про перегляд судових рішень за 
нововиявленими обставинами. 

Питання: 
 Рішення і ухвали господарських судів, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, 
переглядаються за нововиявленими обставинами:  

Відповіді: 

1)       господарським судом, який прийняв 
ці судові рішення; 

Правильна 
відповідь: 

 1) господарським судом, який прийняв ці 
судові рішення. 
 
 
 
 

2)       вищестоящим господарським судом; 

3)       Верховним Судом України за 
правилами виключного провадження; 

4)       Адміністративним апеляційним 
судом. 

Пояснення: 
 За правилами ст.114 ГПК України, рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої 
інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення. 

Питання: 
 У яких з наведених випадків прокурор вправі заявити клопотання про призначення експертизи у 
випадках: 

Відповіді: 

1)       необхідності отримання спеціальних 
правових знань; 

Правильна 
відповідь: 

 4) необхідності отримання спеціальних 
знань в галузі науки, мистецтва, техніки або 
ремесла. 
 
 
 
 

2)       необхідності технічної фіксації 
процесуальних дій; 

3)       необхідності перевірки 
компетентності судді, що розглядає 
господарську справу; 

4)       необхідності отримання спеціальних 
знань в галузі науки, мистецтва, техніки 
або ремесла.  

Пояснення: 

 Стаття 41 ГПК України передбачає випадки призначення і процедуру проведення судової експертизи. 
Більш детально питання проведення судових експертиз визначаються Законом України «Про судову 
експертизу», Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №4 «Про деякі 
питання практики призначення судової експертизи». 

Питання: 

Прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави, в якій 
зазначено про відсутність органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних 
правовідносинах, або про відсутність у такого органу повноважень щодо звернення до господарського 
суду, зумовлює набуття прокурором статусу: 

Відповіді: 1)       позивача; Правильна  1) позивача. 
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2)       відповідача; відповідь:  
 
 
 

3)       третьої особи; 

4)       заінтересованої особи 

Пояснення: 
 Вказане правило передбачено ч.2 ст.29 ГПК України та абз.9 п.1 Постанови Пленуму Вищого 
господарського суду України №7 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, 
підвідомчих господарським судам». 

Питання:  У випадках неправильного визначення прокурором позивача господарський суд: 

Відповіді: 

1)       відмовляє у порушенні провадження 
по справі; 

Правильна 
відповідь: 

 2) повертає позовну заяву і додані до неї 
документи без розгляду 
 
 
 
 

2)       повертає позовну заяву і додані до неї 
документи без розгляду; 

3)       відмовляє у задоволенні позовних 
вимог прокурора; 

4)       роз’яснює прокурору право 
вирішити питання по суті завдяки актів 
прокурорського реагування. 

Пояснення: 

 У випадках неправильного визначення прокурором позивача господарський суд на підставі пункту 1 
частини першої статті 63 ГПК повертає таку позовну заяву і додані до неї документи без розгляду (абз.3 п.3 
Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №7 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання участі 
прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам»). 

Питання: 
 Обовязковий вступ та участь прокурорів за своєю ініціативою в господарському судочинстві 
передбачено по таким справам: 

Відповіді: 

1)       стягнення  шкоди за кошт 
державного бюджету; 

Правильна 
відповідь: 

 1) стягнення  шкоди за кошт державного 
бюджету. 
 
 
 
 

2)       захист прав інтелектуальної 
власності; 

3)       стягнення державного майна не 
залежно від пропуску строку позовної 
давності; 

4)       стягнення компенсацій по 
відшкодуванню податку на додану 
вартість. 

Пояснення: 

 Відповідно до п.7.2 Наказу Генерального прокурора України №6гн від 28 травня 2015 р. «Про організацію 
роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту 
при виконанні судових рішень», передбачається забезпечення обов’язкового вступу та участь прокурорів 
за своєю ініціативою при розгляді судами (в т.ч. господарськими) справ про стягнення  шкоди  за кошт 
державного бюджету. 

Питання: 
У разі, якщо рішення суду виконується не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов 
до господарського суду, контроль за його виконанням покладається також на: 

Відповіді: 

1)       Генеральну прокуратуру України; 

Правильна 
відповідь: 

 4) відповідну прокуратуру за місцем 
виконання рішення. 
 
 
 
 

2)       прокурора, що пред’являв позовну 
заяву до господарського суду; 

3)       прокурора, що приймав участь у 
розгляді справи господарським судом; 

4)       відповідну прокуратуру за місцем 
виконання рішення. 

Пояснення: 

 Відповідно до п.14.4 Наказу Генерального прокурора України №6гн від 28 травня 2015 р. «Про 
організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді 
та їх захисту при виконанні судових рішень», у разі, якщо рішення суду, в т.ч. господарського, виконується 
не за місцезнаходженням прокуратури, яка пред’явила позов, контроль за його виконанням покладається 
також на відповідну прокуратуру за місцем виконання рішення. 

Питання: 
 За результатами розгляду по суті позовної заяви прокурора по представництву інтересів держави 
місцевим господарським судом ухвалюється: 

Відповіді: 

1)       постанова; 

Правильна 
відповідь: 

 3) рішення. 
 
 
 
 

2)       окрема ухвала; 

3)       рішення; 

4)       припис. 

Пояснення: 
 За правилами ст.82 ГПК України, при вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, 
відмова в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення. 

Питання: 
 Господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору за позовом прокурора 
порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи 
іншого органу, виносить: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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Відповіді: 

1)       застереження; 

Правильна 
відповідь: 

 2) окрему ухвалу. 
 
 
 
 

2)       окрему ухвалу; 

3)       попередження; 

4)       припис про усунення причин та 
умов скоєння правопорушення. 

Пояснення: 
 Господарський суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в 
діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу (ч.1 
ст. 90 ГПК України). 

 


