
Питання до заліку 

1. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні 

функції. 

3. Загальні засади діяльності прокуратури відповідно до Закону України 

"Про прокуратуру". 

4. Кодекс етики та поведінки працівників прокуратури. 

5. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. 

6. Правовий статус Прокуратури України. 

7. Правовий статус прокурора. 

8. Окремі питання визначення правового статусу Генерального прокурора 

України. 

9. Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

10. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

11. Добiр кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

12. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 

13. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. 

14. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. 

15. Призначення на посаду прокурора. 

16. Призначення Генерального прокурора України. 

17. Порядок звільнення прокурора з адмiнiстративної посади та 

припинення його повноважень на цiй посаді. 

18. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. 

19. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

20. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть дисциплінарного 

проступку прокурора. 

21. Види дисциплінарних стягнень. 



22. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 

23. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. 

24. Зупинення повноважень прокурора. 

25. Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

26. Структура прокуратури України . 

27. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказівок. 

28. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

29. Загальні засади прокурорського самоврядування. 

30. Органи прокурорського самоврядування. 

31. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

32. Підготовка обвинувачення до суду прокурором. 

33. Структура та зміст промови прокурора в суді. 

34. Техніка побудова обвинувальної промови 

35. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

36. Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

37. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді. 

38. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 

39. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. 

40. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання 

затриманих та попереднього ув’язнення. 

41. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення 

або обмеження волі. 



42. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

43. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. 

44. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів в оперативно-розшуковій діяльності. 

45. Організація нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність. 

46. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні 

дізнання і досудового слідства. 

47. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового 

слідства. 

Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і 

досудового слідства. 

48. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні 

кримінальної справи і провадженні досудового слідства. 

49. Загальні положення досудового розслідування. 

50. Розслідування злочинів органами прокуратури. 

51. Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

52. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України. 

53. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

54. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу України 

осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

55. Суть і значення функції координації боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. 

56. Правові та організаційні форми і напрями координації діяльності 

прокуратурою у боротьбі зі злочинністю і корупцією. 

57. Роль прокуратури в координації діяльності у боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. 


