
Питання для підготовки до іспиту з курсу «Прокурорський нагляд в Україні» для 

студентів заочної форми навчання 

 

1. Акти, як форма правових засобів прокурорської діяльності. 

2. Вимоги, яким повинні відповідати правові акти прокурора. 

3. Вимоги, яким повинні відповідати прокурори і слідчі прокуратури. Порядок їх 

призначення. 

4. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки. 

5. Військові прокуратури. Система, завдання, функції, розмежування компетенції з 

територіальними прокуратурами.  

6. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність.  

7. Дисциплінарні стягнення, які застосовуються до працівників прокуратури: система, 

порядок застосування. 

8. Дії, як форма правових засобів прокурорської діяльності. 

9. Законодавчо–систематизаційна робота в органах прокуратури. 

10. Звітність в органах прокуратури. 

11. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави у розгляді 

судами цивільних справ. 

12. Зміст представництва у розгляді судами адміністративних справ. 

13. Зміст представництва у розгляді судами господарських справ. 

14. Контроль за організацією та плануванням роботи в органах прокуратури та аналіз 

її виконання. 

15. Нагляд за законністю виконання покарання, не пов’язаного із позбавленням волі. 

16. Нагляд за законністю звільнення та умовно-дострокового звільнення. 

17. Об’єкти і галузева приналежність прокурорського нагляду за органами досудового 

розслідування. 

18. Об’єкти прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно–розшукову діяльність.  

19. Облік в органах прокуратури. 

20. Організація й планування роботи в органах прокуратури.  

21. Організація прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове 

розслідування. 

22. Регіональні прокуратури: поняття та структура 

23. Повноваження прокурора та особливості їх реалізації, в залежності від об’єкта 

нагляду за додержанням законів у ході виконання судових рішень у кримінальних 

справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру. 

24. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за оперативно-розшуковими 

органами. 

25. Повноваження прокурора щодо здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням  

26. Поняття і система зовнішніх функцій діяльності прокуратури. 

27. Поняття підтримання державного обвинувачення в суді як виду діяльності 

прокурора. 

28. Поняття правових засобів прокурорської діяльності. Їх система і класифікація. 

29. Поняття представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді у 

випадках, визначених законом.  



30. Порядок здійснення прокуратурою координаційної діяльності у боротьбі із 

злочинністю. 

31. Постанова прокурора: поняття, види, форма та порядок внесення. 

32. Правовий та соціальний захист працівників прокуратури. 

33. Правові акти прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове 

розслідування. 

34. Правові гарантії принципу незалежності прокурорських працівників. 

35. Предмет і завдання нагляду за органами, які проводять досудове розслідування. 

36. Принцип демократизму. 

37. Принцип деполітизації та заборони сумісності у трудовій діяльності. 

38. Принцип єдиноначальності та колегіальності в діяльності органів прокуратури. 

39. Принцип єдності прокурорської системи і прокурорського нагляду. 

40. Принцип законності прокурорсько-наглядової та інших видів діяльності органів 

прокуратури. 

41. Принцип незалежності прокурорських працівників і підпорядкування їх закону. 

42. Принцип публічності. 

43. Принцип централізації прокурорського нагляду. 

44. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами досудового 

розслідування: поняття та завдання. 

45. Прокурорський нагляд за додержанням органами досудового розслідування вимог 

закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про вчинене 

кримінальне правопорушення. 

46. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі 

захисника на досудових стадіях кримінального провадження. 

47. Прокурорський нагляд за законністю проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

48. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної діяльності. Предмет і 

завдання. 

49. Розподіл службових обов'язків у міській, районній прокуратурі 

50. Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

51. Суб’єкти нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–

розшукову діяльність. 

52. Сутність і значення функції координації прокуратурою діяльності у боротьбі із 

злочинністю. 

53. Суть, завдання, предмет та об’єкти нагляду за додержанням законів у ході 

виконання судових рішень у кримінальних справах, а також під час застосування 

інших заходів примусового характеру. 

54. Територіальні прокуратури та структура їх органів. 

55. Участь прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення. 

56. Форми представництва прокуратури у господарському судочинстві.  

57. Форми представництва прокуратури у цивільному судочинстві. 

 


