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1. ВСТУП 

 

Становлення України як правової держави передбачає якісно новий рі-

вень підготовки спеціалістів з вищою юридичною освітою. Цьому у великій мі-

рі сприяє вивчення такої дисципліни як "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)", яка охоплює роботу системи органів прокуратури, розкриває завдан-

ня, які покладені на них у зв'язку зі здійсненням нагляду за додержанням зако-

нів в Україні. 

Прийнята в 1996 р. Конституція України, реформування усіх сфер життя, 

яке відбувається після проголошення незалежності України, потребує подаль-

шого укріплення законності громадського порядку у суспільстві, затвердження 

та забезпечення прав та свобод людини. Виконання цих завдань покладено на 

усі державні органи та громадські організації, серед яких провідне місце відво-

диться прокуратурі. 

Головною метою дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура Украї-

ни)"  є якісно новий рівень підготовки спеціалістів з вищою юридичною осві-

тою на етапі становлення України як правової держави. 

Завдання вивчення курсу "Правоохоронне право (Прокуратура України)"  

полягає в тому, щоб студенти отримали знання про дисципліну, повноваження, 

систему, організацію та діяльність прокуратури. Крім того, завданням є надання 

знань про головні установи, які повинні забезпечити реалізацію правових прин-

ципів, здійснювати захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що рег-

ламентовано Конституцією та іншими законодавчими актами. 

Головне завдання вивчення курсу "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)" полягає в точній орієнтації в системі органів прокуратури, її органі-

зації та діяльності. Прокуратура є єдиним органом суспільного призначення, 

який створюється спеціально саме для здійснення контрольно-наглядових фун-

кцій у самому прямому розумінні. 

Основним завданням прокурорського нагляду за додержанням законів є 

всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист 

суспільних відносин від протиправних посягань. 

Успішне засвоєння студентами навчальної дисципліни повинно базувати-

ся на глибокому знанні важливих інститутів та положень теорії держави і пра-

ва: сутності права, його принципів, системи права та законодавства, завдань та 

функцій держави на сучасному етапі, поняття правових норм, їх видів і струк-

тури, застосування норм права, правовідносин, поняття правопорушення та 

юридичної відповідальності. 

У результаті вивчення дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)" студенти повинні 

вміти: 

- використовувати одержані знання у вирішенні професійних питань; 

- характеризувати сутність прокурорської діяльності; 

- складати проекти найважливіших прокурорських актів – постанов, вка-

зівок; 

- застосовувати чинне законодавство про прокуратуру, роз’яснення Пле-
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нуму Верховного Суду України, накази та інструкції Генерального прокурора 

України. 

знати: 

- завдання прокурорського нагляду та основні напрямки прокурорської 

діяльності, принципи організації діяльності прокуратури; 

- правові норми, які визначають функції та завдання прокуратури, прин-

ципи здійсненням прокурорського нагляду, повноваження прокурорів; 

- організацію роботи в органах прокуратури: підбір, розставлення та ви-

ховання кадрів, планування, керівництво в органах прокуратури; контроль і пе-

ревірка виконання, обліку звітності та діловодства в органах прокуратури. 

Основними формами занять з курсу "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)"  є лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, екску-

рсії до кримінально-виконавчої установи, зустріч із практичними працівниками 

органів і установ виконання покарань. 

Вивчення навчальної дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)"  тільки за конспектами лекцій недостатньо. Засвоєння матеріалу мо-

же бути досягнуто на основі систематичної роботи з навчальною та норматив-

но-правовою літературою. Конспект полегшує розуміння і засвоєння матеріалу 

підручників та навчальних посібників. Конспективні записи вказують, що в пі-

дручнику є найважливішим і дає додаткову інформацію. Тому перед початком 

кожного лекційного заняття рекомендується проглянути конспект попередньої 

лекції, а після того, як лектор закінчить викладання розділу дисципліни, необ-

хідно проробити його за конспектом та за підручником. У цьому випадку на-

вчальна дисципліна засвоюється настільки глибоко, що перед контрольними за-

ходами залишається лише закріпити знання. 

Вивчення навчальної дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)"  здійснюється на основі робочої навчальної програми, тематичного 

плану, планів семінарських та практичних занять, плану самостійної роботи. 

Вивчення навчальної та іншої спеціальної літератури має проходити па-

ралельно з опануванням чинного законодавства, потрібно вміти використовува-

ти матеріали прокурорської практики. 

Вивчення дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура України)"  за-

кінчується складанням заліку. 
 

2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Стандарт поширюється на кафедру кримінального права та кримінології 

НГУ, що здійснює викладання дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)". 

Стандарт встановлює: 

– компетенції, що має опанувати спеціаліст і магістр, які навчаються на базі 

ОПП бакалавра; 

– перелік змістових модулів, що опосередковує освітні та професійні ком-

петенції; 

– розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
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– норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази для заочної 

форми навчання; 

– форму підсумкового контролю; 

– відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки; 

– інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

– вимоги до засобів діагностики. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації випускни-

ків вищих навчальних закладів. 

 

 

3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

3.1. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. 

3.2. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів. 

3.3. СВО НГУ НМЗ-09 «Організація видання інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу»/ Упоряд.: В.О. Салов, О.І. Додатко, Т.О. 

Письменкова, О.Н. Єльченко – Дніпропетровськ: Національний гірничий уні-

верситет, 2009. - 60 с. 

3.4. СВО НГУ НМЗ-05 «Нормативно-методичне забезпечення навчально-

го процесу» / Упоряд.: В.О. Салов, Г.В. Журавльов, О.М. Кузьменко, В.О. На-

заренко, А.В. Небатов, Т.Г. Николаєва, В.І. Прокопенко, Є.М. Шляхов. – Дніп-

ропетровськ.: Національний гірничий університет, 2005. – 139 с. 

 

4. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПП 3 «Теорія держави і права» 

ПП 5 «Організація судових та правоохоронних органів» 

 

5. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Загальний обсяг – 1,5 кредити ECTS (54 академічні години). 

Аудиторні заняття – 20 академічних годин. 

Самостійна робота – 34 академічні години. 
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6. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО НАБУВАЮТЬСЯ, 

ТА ТЕМИ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 

М
о
д

у
л

і 

Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 

студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

а
у
д

и
т
о
р

н
и

й
 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
 

за
г
а
л

ь
н

и
й

 

 

1 2 3 4 5 6 
Мо-

дуль 1.  

(лек-

ційний) 

знати: завдання прокурорського нагляду та 

основні напрямки прокурорської діяльності, 

принципи організації діяльності прокуратури; 

правові норми, які визначають функції та за-

вдання прокуратури, принципи здійсненням 

прокурорського нагляду, повноваження про-

курорів; організацію роботи в органах проку-

ратури: підбір, розставлення та виховання ка-

дрів, планування, керівництво в органах про-

куратури; контроль і перевірка виконання, 

обліку звітності та діловодства в органах про-

куратури. 

Лекції  

Аудиторні:                     1 год. на тиждень 

1. Прокурорський нагляд 

як самостійна галузь дер-

жавної діяльності 
2 

  

2. Правові основи, функції 

та принципи організації 

діяльності прокуратури 

2 

3. Система та структура 

органів прокуратури Укра-

їни 

2 

4. Організація роботи і 

управління в органах про-

куратури. 

2 

Контрольна модульна 

робота за розкладом за-

нять (… тижні) 

2 

  Разом 10 17 27 
Модуль 2.  

(практич-

ний) 

Вміти: використовувати одержані знання у вирі-

шенні професійних питань; характеризувати сут-

ність прокурорської діяльності; складати проекти 

найважливіших прокурорських актів – постанов, 

вказівок; застосовувати чинне законодавство про 

прокуратуру, роз’яснення Пленуму Верховного 

Суду України, накази та інструкції Генерального 

прокурора України. 

Практичні заняття  

Аудиторні:                       год. на тиждень 

1. Організація роботи з 

кадрами в органах проку-

ратури. 

   

2. Прокурорський нагляд 

за додержанням законів 

про права і свободи непов-

нолітніх 

2 

3. Підтримання державно-

го обвинувачення в суді. 

2 

4. Нагляд за додержан-

ням законів органами 

дізнання та досудового 

слідства. 

2 

Захист практичного мо-

дуля за розкладом за-

нять (… тижні) 

2 

  

  Разом 10   

  Разом з дисципліни 20 34 54 

  Частка  навантаження  0,44  
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7. ТЕМИ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної дія-

льності 

Історичні етапи організації та діяльності прокуратури. Зміст і система ку-

рсу «Прокурорський нагляд в Україні». Загальна і особлива частина курсу. 

Сутність прокурорського нагляду. Концепція прокурорського нагляду на су-

часному етапі. 

 

Тема 2. Правові основи, функції та принципи організації діяльності 

прокуратури 

Правові основи діяльності органів прокуратури. 

Функції прокуратури. 

Принципи організації діяльності прокуратури. 

 

Тема 3. Система та структура органів прокуратури України. 

Система органів прокуратури.  

Структура органів прокуратури: 

структура Генеральної прокуратури України; 

прокуратура Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севас-

тополя та прирівняних до них прокуратур; 

колегії органів прокуратури; 

міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури. 

 

Тема 4. Організація роботи і управління в органах прокуратури. На-

каз Генерального прокурора України № 1 від 19 вересня 2005 р. 

Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури. 

Розподіл службових обов’язків у міській, районній прокуратурі. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів прокуратури. 

Планування роботи міської (районної) прокуратури. 

Контроль і перевірка виконання. 

 

Тема 5. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури. Наказ 

Генерального прокурора України № 2 гн від 20 січня 2006 р. 

Загальна характеристика роботи з кадрами. 

Добір і розміщення кадрів в органах прокуратури. 
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Робота з молодими спеціалістами. 

Атестація працівників прокуратури. 

Формування резерву кадрів на вищі посади. 

Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. 

Присвоєння класних чинів прокурорсько-слідчим кадрам. 

Додержання трудової (службової) дисципліни а органах прокуратури. 

Соціально-правові гарантії працівників прокуратури. 

 

Тема 6. Прокурорський нагляд за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх 

Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів про захист соціальних, майнових і особи-

стих прав неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів, спрямованих на попередження правопо-

рушень неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства. 

Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного судочинс-

тва. 

Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків до спеціальних установ 

для неповнолітніх. Наказ Генерального прокурора України № 6 гн від 19 верес-

ня 2005 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав 

і свобод неповнолітніх». 

 

Тема 7. Підтримання державного обвинувачення в суді. Наказ Гене-

рального прокурора України № 5 гн від 19 вересня 2005 р. 

Сутність і значення державного обвинувачення в суді. 

Прокурор міста (району) – організатор державного обвинувачення. 

Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

Участь прокурора в судовому слідстві. 

Завдання прокурора при підготовці до судових дебатів. 

Структура та зміст промови прокурора в суді. 

Репліка прокурора. 

Апеляційне та касаційне подання прокурора. 

 

Тема 8. Нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудо-

вого слідства. Наказ Генерального прокурора України № 4 гн від 19 верес-

ня 2005 р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням зако-
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нів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». 

Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні дізнання та досудового слідства. 

Діяльність прокурора щодо усунення порушень законів при розслідуванні 

злочинів. 

Прокурорський нагляд за додержанням законів при порушенні криміна-

льної справи. 

Прокурорський нагляд за виконанням законів при розслідуванні криміна-

льних справ. 

 

8. ТЕМИ І ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної дія-

льності 

Питання для обговорення 

1. Історичні етапи організації та діяльності прокуратури.  

2. Зміст і система курсу «Прокурорський нагляд в Україні».  

3. Загальна і особлива частина курсу.  

4. Сутність прокурорського нагляду.  

5. Концепція прокурорського нагляду на сучасному етапі. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 2. Правові основи, функції та принципи організації діяльності 

прокуратури 

Питання для обговорення 

1. Правові основи діяльності органів прокуратури. 

2. Функції прокуратури. 

3. Принципи організації діяльності прокуратури. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 3. Система та структура органів прокуратури України. 

Питання для обговорення 

1. Система органів прокуратури.  

2. Структура органів прокуратури: 

- структура Генеральної прокуратури України; 

- прокуратура Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Се-
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вастополя та прирівняних до них прокуратур; 

- колегії органів прокуратури; 

- міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 4. Організація роботи і управління в органах прокуратури. На-

каз Генерального прокурора України № 1 від 19 вересня 2005 р. 

Питання для обговорення 
1. Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури. 

2. Розподіл службових обов’язків у міській, районній прокуратурі. 

3. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів прокуратури. 

4. Планування роботи міської (районної) прокуратури. 

5. Контроль і перевірка виконання. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 5. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури. Наказ 

Генерального прокурора України № 2 гн від 20 січня 2006 р. 

Питання для обговорення 
1. Загальна характеристика роботи з кадрами. Добір і розміщення кадрів в 

органах прокуратури. Робота з молодими спеціалістами. 

2. Атестація працівників прокуратури. Формування резерву кадрів на ви-

щі посади. Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. 

3. Присвоєння класних чинів прокурорсько-слідчим кадрам. 

4. Додержання трудової (службової) дисципліни а органах прокуратури. 

5. Соціально-правові гарантії працівників прокуратури. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 6. Прокурорський нагляд за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх 

1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх. Нагляд за додержанням законів про захист соціальних, 

майнових і особистих прав неповнолітніх. Нагляд за додержанням законів, 

спрямованих на попередження правопорушень неповнолітніх. 

2. Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства. 

3. Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного судо-

чинства. 

4. Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків до спеціальних уста-

нов для неповнолітніх. Наказ Генерального прокурора України № 6 гн від 19 
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вересня 2005 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту 

прав і свобод неповнолітніх». 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 7. Підтримання державного обвинувачення в суді. Наказ Гене-

рального прокурора України № 5 гн від 19 вересня 2005 р. 

1. Сутність і значення державного обвинувачення в суді. Прокурор міста 

(району) – організатор державного обвинувачення. Підготовка прокурора до 

участі в судовому процесі. 

2. Участь прокурора в судовому слідстві. Завдання прокурора при підго-

товці до судових дебатів. 

3. Структура та зміст промови прокурора в суді. Репліка прокурора. 

4. Апеляційне та касаційне подання прокурора. 

Розв'язання ситуаційних задач. 

 

Тема 8. Нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудо-

вого слідства. 

1. Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

при проведенні дізнання та досудового слідства. 

2. Діяльність прокурора щодо усунення порушень законів при розсліду-

ванні злочинів. 

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при порушенні кримі-

нальної справи. 

4. Прокурорський нагляд за виконанням законів при розслідуванні кримі-

нальних справ. 

Розв'язання ситуаційних задач. 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Мета виконання індивідуального завдання полягає у глибокому самостій-

ному вивченні навчального матеріалу, чинного законодавства в сфері 

практичної діяльності органів прокуратури. 

Вміння самостійно працювати допоможе глибше засвоїти навчальний ма-

теріал, навчить користуватися навчальною і науковою літературою, законодав-

чими та іншими нормативними актами, надасть можливість набути навичок 

вживати юридичну термінологію та освоїти правову культуру, використовувати 

одержані знання при вивченні різних галузей права і в майбутній практичній 

діяльності. 

Для успішного виконання роботи студенту необхідно вивчити законодав-

чий та інший нормативний матеріал, який стосується даної теми. 

Також, під час виконання роботи необхідно використовувати джерела, 

наведені в навчальній програмі рекомендовані на лекціях, а також підручники 

та іншу наукову і науково-практичну літературу. 

Викладення питань має бути всебічним і повно висвітлювати поняття та 

принципи діяльності органів прокуратури, їх організаційну структуру, складові 

прокурорського нагляду, підтримання державного обвинувачення в суді та ін-

ше. Також треба приділити увагу питанню правовому статусу посадових осіб 

органів прокуратури та їх компетенції щодо виконання поставлених перед ними 

завдань. Якщо з будь-якого питання в юридичній науці існують різні погляди, 

студенту треба навести їх з рівночасним викладенням власної позиції. 

Робота має бути написана самостійно. Викладення поставлених в роботі 

питань не можна замінювати списуванням матеріалу з підручника чи інших 

джерел. Подібні роботи рецензуванню не підлягають. 

При посиланнях на закони та інші нормативні акти треба вказувати стат-

тю або пункт цього акту, його повну назву, дату видання, орган яким видано 

(затверджено) акт; джерело, в якому цей акт опубліковано. Наприкінці роботи 

навести список використаних нормативних актів та літератури. 



 16 

Робота повинна мати: 

а) відповідні відомості про студента, що її виконав, титульний лист; 

б) план із наданням номера варіанту та змісту завдання; 

в) номери сторінок; 

г) список використаних джерел; 

д) дату виконання та особистий підпис. 

Обсяг роботи має складати 10-15 сторінок печатного тексту формату А-4. 

Робота має бути подана на кафедру не пізніше ніж за 15 днів до початку 

чергової екзаменаційної сесії. 

Робота виконується по варіанту, який відповідає порядковому номеру 

студента у відомості. 

Роботи, що не відповідають вимогам, а також у випадках, коли індивідуа-

льне завдання повертається студенту для виправлення помилок, нова робота 

повинна представлятись для перевірки разом з поверненою. 

Заміна варіантів не припускається. 

Зауваження рецензента повинні бути виправлені до початку заліку. 

 

Варіант 1 

1. Система органів прокуратури. Структура центрального апарату Ге-

неральної прокуратури України. 

2. Предмет, завдання та межі прокурорського нагляду при розгляді 

кримінальних справ у судах. 

Задача 

Обвинувачений Волошин І.Г. звернувся до прокурора зі скаргою на дії 

слідчого, який, на його думку, веде справу не об’єктивно: не вимагав на нього 

характеристику, не ознайомив його з матеріалами звинувачення, під час допиту 

перебивав, не дослуховував його і не записував в протоколі важливі факти у 

справі, допитав тільки свідків, зацікавлених в його засудженні. 

1. Вкажіть, хто з прокуратури повинен зайнятися розглядом цієї скарги? 

2. Яких заходів потрібно вжити щодо цієї скарги? 

3. Якими нормативними актами повинен керуватися прокурор? 
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Варіант 2 

1. Предмет і межі наглядової діяльності прокуратури за застосуванням 

і додержанням законів. 

2. Прокурорський нагляд на стадії передання кримінальної справи до 

суду. 

Задача 

Під час перевірок СІЗО прокурор виявив, що начальник СІЗО віддав на-

каз здати черговому гроші та цінності, які були вилучені у арештованого Коле-

снікова П.І., на рахунок відшкодування збитків, заподіяних його злочинними 

діями при крадіжці з квартири гр. Щербакової І.В. 

1. Вкажіть, хто з прокуратури повинен займатися перевіркою СІЗО? 

2. Чи є порушення в діях начальника СІЗО, і яких заходів  повинен вжити 

прокурор? 

3. Якими нормативними актами повинен керуватися прокурор? 

 

Варіант 3 

1. Місце прокуратури України в системі державної влади і проблема 

взаємовідносин прокуратури з іншими державними органами. 

2. Завдання і межі прокурорського нагляду за виконанням законів ор-

ганами дізнання і досудового розслідування кримінальних справ. 

 

Задача 

Прокурор області призначив на посаду помічника прокурора міста Смир-

нова В.І., що раніше працював начальником слідчого відділу районного відділу 

внутрішніх справ, і представив його до присвоєння класного чину прокуратури 

«Радник юстиції». 

1. Вкажіть, чи правомірні дії прокурора області? 

2. Чи відповідає класний чин даній посаді, який порядок присвоєння кла-

сних чинів прокуратури. 

3. Які вимоги висуваються при доборі кадрів прокуратури? 

Варіант 4 

1. Правові основи діяльності органів прокуратури. 

2. Структурні підрозділи обласної прокуратури. 

Задача 

В прокуратуру області надійшов колективний лист від робітників заво-

ду про те, що вказівкою обласної державної адміністрації вони позбавлені  

13-ї зарплати через невиконання плану заводу. 
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1. Вкажіть, чи правомірна ця вказівка і яких заходів слід вжити прокура-

турі щодо даного листа? 

2. Якими нормативними актами повинна  керуватися прокуратура, реа-

гуючи на заяву? 

Варіант 5 

1. Компетенція та повноваження прокурора щодо дотримання законів 

про охорону прав та особистих інтересів громадян. 

2. Види актів прокурорського реагування, їх зміст і направленість. 

Задача 

Прокурор Полтавської області призначив прокурором Решетилівського 

району Данильчук М.В. терміном на 4 роки. 

1. Чи відповідали дії прокурора області чинному законодавству України? 

2. Назвіть Закон України та Наказ Генерального прокурора України , 

якими повинен був керуватися прокурор області. 

 

Варіант 6 

1. Співвідношення прокурорського нагляду з діяльністю відомчих ко-

нтрольно-наглядових органів. 

2. Участь прокурора в слідчих діях. 

Задача 

На підставі рішення наради школи і постанови комісії у справах неповно-

літніх 10-річний Мурашов і 15-річний Колесов були направлені до спеціальної 

школи через пропуски занять, неуспішність і негативний вплив на інших учнів. 

Про це прокурор дізнався зі скарги батьків. 

1. Вкажіть, який порядок розгляду таких справ службою у справах непо-

внолітніх? 

2. Як відреагувати прокурору на дану скаргу? Якими нормативними ак-

тами повинен керуватися прокурор? 

Варіант 7 

1. Види спеціалізованих прокуратур. Направленість їх компетенції. 

2. Участь прокурора у розслідуванні кримінальних справ. 

Задача 

Прокурор м. Макіївка Донецької області дав санкцію слідчому прокура-

тури на арешт Кузьменко І.І., який скоїв вбивство неповнолітньої Панасенко 

Г.В. 

Нормами якого закону керувався прокурор міста? 
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Варіант 8 

1. Повноваження прокурора щодо дотримання законів органами досу-

дового розслідування. 

2. Роль державного обвинувача в суді. 

Задача 

В прокуратуру міста зі скаргою звернулася гр. Жадова, яка заявила, що 

вона працює інженером конструкторського бюро заводу, має двох дітей шкіль-

ного віку, стоїть у черзі (під №2) на розширення житлової площі, але звільнена 

у зв`язку зі скороченням штату. Вважає звільнення незаконним, оскільки вона 

працює на заводі більше 10 років. Навпаки під скорочення не потрапили інже-

нери з більш коротким стажем роботи на даному підприємстві. 

1. Як повинен діяти прокурор у даній ситуації? 

2. Яким законом повинен керуватися прокурор? 

Варіант 9 

1. Особливості прокурорського нагляду за дотриманням природоохо-

ронного законодавства. 

2. Функції прокуратури. 

Задача 

При перевірці стану законності в ВТК прокурор виявив, що розпоря-

дженням начальника колонії представлено до умовного звільнення з місць поз-

бавлення волі з обов`язковим притягненням до праці засудженого за ст. 257 КК 

України Пенькова В.І. до 13 років, який відбув 3,5 року. В представленні зазна-

чалося, що останній довів своє виправлення добросовісною працею та суспіль-

ною діяльністю. 

1. Вкажіть, яка прокуратура повинна займатися питанням перевірки за-

конності в місцях позбавлення волі, її повноваження? 

2. Як повинен діяти прокурор щодо виявлених фактів? 

3. Які акти прокурорського реагування повинні бути винесені? 

4. Якими нормативними актами повинен керуватися прокурор в даній 

ситуації? 

Варіант 10 

1. Принципи організації діяльності прокуратури. 

2. Організація прокурорського нагляду за дотриманням законів про 

права неповнолітніх. 

Задача 

Начальник будівельного управління звільнив з роботи за скороченням 

штатів Петрова В.Г., коли той був у відпустці. Прокурор району на ці дії вказа-
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ного керівника вніс протест і запропонував скасувати незаконний наказ та по-

новити на роботі Петрова В.Г. Протест прокурора було відхилено. В зв`язку з 

цим прокурор виніс постанову про дисциплінарне провадження відносно нача-

льника управління. 

1. Чи правильно прокурор застосував закон у даному випадку? 

2. Якщо ні , то нормою якого закону повинен керуватись прокурор? 

 

№  

з/п 
Початкові літери прізвища студента Номера варіантів 

1 А, Е, Л, С, Ч 1, 4 

2 Б, Ж, М, Т, Ш 3, 2 

3 В, З, Н, Ф, Я 5, 8 

4 Г, И, О, Ю, Х 7, 6 

5 Д, К, П, Р, Ц, У 9, 10 

 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни "Правоохо-

ронне право (Прокуратура України)" проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційних рівнів – 

спеціаліст і магістр. 

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, ви-

значеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни: 

 

Курс Семестр Форма контролю 

VІІ VIII Залік 

 

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, 

наведених у навчальному посібнику або в методичних рекомендаціях до самос-

тійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної про-

грами, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету. 

 

10.1. ПРИКЛАДИ ПИТАНЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Чим у практичній діяльності керуються прокурори? 

2. Чому так важливо створити режим законності в державі? 

3. Що входить до компетенції прокурора при здійсненні нагляду при розгля-

данні кримінальних справ? 

4. В чому полягає законність в Україні? 

5. Яким правом не володіє прокурор на відміну від інших правоохоронних ор-

ганів? 

6. В чому проявляється укріплення законності в Україні? 

7. В яких випадках при усуненні порушень закону слід керуватися Законом 
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України «Про прокуратуру», а в яких іншими нормативними актами? 

8. Назвіть, якого роду відповідальність за порушення закону в залежності від 

ступеня небезпеки існує в Україні? 

9. З яких елементів складається поняття законності? 

10. Назвіть традиційно сформовані галузі прокурорського нагляду. 

11. Завдання прокурора на різних стадіях судового розглядання кримінальних 

справ. 

12. Назвіть принципи організації та діяльності органів прокуратури. 

13. Що є основою для порушення кримінальної справи по нещодавно відкритим 

обставинам? 

14. Назвіть документи, які сприяють усуненню порушень законів, припущених 

при розгляданні судами кримінальних справ. 

15. Протест, припис, подання прокурора. Розкрийте зміст і значення кожного 

акту прокурорського реагування. 

16. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

17. Назвіть головні документи прокурорського реагування та строки їх вико-

нання. 
 

 

11. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої 

дисципліни в повному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти На-

ціонального гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-

методичне забезпечення навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний 

гірничий університет, 2005. – 138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у 

вигляді типових питань. 

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів ін-

формаційно-методичного забезпечення дисципліни. 

 

12. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій лекційних модулів 

мають бути подані у вигляді тестових завдань. 

Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через ко-

ефіцієнт засвоєння: 

КЗ = N/P, 

де N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 

P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 

 

«відмінно» -   KЗ > 0,9; 

«добре» -   KЗ = 0,8...0,9; 
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«задовільно» -  KЗ = 0,7...0,8; 

«незадовільно» -  KЗ < 0,7. 

 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно врахову-

вати здатність студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуа-

ціях; 

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми; 

- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані резуль-

тати від прийнятих рішень; 

- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог 

чинних стандартів. 

 

 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 р. 

3. Закон «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» 

(Постанова Верховної Ради України від 06.11.1991 р. № 1796-XII). 

4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р.  

5. Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 15.01.1998 р. № 22/98-88. 

6. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організова-

ною злочинністю» від 30.06.1993 р. № 393/99-ВР. 

7. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.06.1994 р. 

8. Закон України «Про власність» від 18.02.1991 р. 

9. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. № 606-

XIV. 

10. Кримінально-процесуальний Кодекс України  

11. Цивільний Кодекс України 

12. Сімейний Кодекс України  

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення 

14. Господарський процесуальний Кодекс України 
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15. Виправно-трудовий Кодекс України. 

16. Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19.09.2005 р. «Про орга-

нізацію роботи і управління в органах прокуратури». 

17. Наказ Генерального прокурора України № 2 гн від 20.01.2006 р. «Про ор-

ганізацію роботи з кадрами в органах прокуратури». 

18. Наказ Генерального прокурора України № 10 гн від 07.05.2004р. «Про 

організацію прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері боротьби з 

корупцією». 

19. Наказ Генерального прокурора України № 3 від 19.09.2005 р. «Про орга-

нізацію роботи органів прокуратури у здійснені нагляду за додержанням і за-

стосуванням законів». 

20. Наказ Генерального прокурора України № 4 гн від 19.09.2005 р. «Про ор-

ганізацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які про-

водять дізнання та досудове слідство». 

21. Наказ Генерального прокурора України № 4/1 від 19.09.2005 р. «Про ор-

ганізацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які про-

водять оперативно-розшукову діяльність». 

22. Наказ Генерального прокурора України № 3/1 від 28.10.2002 р. «Про ор-

ганізацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод неповно-

літніх». 

23. Наказ Генерального прокурора України № 9 від 28.12.2005 р. «Про орга-

нізацію роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах 

прокуратури». 

24. Наказ № 287 ц від 26.12.2002 р. «Про затвердження Положення про по-

рядок проведення атестації прокурорсько-слідчих працівників органів прокура-

тури України». 

Додаткова 

1. Баженов М.А. Организация суда и прокуратуры в СССР. 

2. Гуценко К.Ф., Ковалев М. А. Основні етапи розвитку прокуратури. Пра-

воохоронні органи: Посібник для вузів, 1995 р. 
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3. Глух Ф.К. Из истории прокуратуры Украины, 1972 г. 

4. Каркач П.М. Організація прокуратури міста, району. Методичний посіб-

ник в організації роботи в міських, районних прокуратурах. 

5. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України. Навчальний посі-

бник. 

6. Довідник прокурора. Законодавчі та відомчі акти з питань прокурорської 

діяльності. (Під редакцією колишнього заступника Генерального прокурора І.В. 

Дріжчаного). 

7. Мичко Н.І. Прокуратура України. Роль і місце в системі державної влади. 

8. Миколаєнко А.І., Миколаєнко А.Н. Закони України: Про прокуратуру; 

Про міліцію; Про адвокатуру (Коментарі). 

9. Грошевой Ю.М. Тенденція розвитку законодавства України про проку-

рорський нагляд. Короткі тезиси і наукові повідомлення. Харків, 1992 р. 

10. Давиденко Л.М. Мета, задачі і функції прокуратури (Закон України «Про 

прокуратуру»: Теорія і практика його застосування. Харків, 1992 р. 

11. Прокуратура Російської Федерації (Концепція розвитку на перехідний 

період), 1994 р. 

12. Альперт С.А. Державне звинувачення в суді і проблеми підвищення його 

якості (Закон України «Про прокуратуру»: Теорія і практика його застосування. 

Харків, 1992 р. 

13. Косюта М.В. Правове регулювання представницької функції прокурату-

ри (Право України, 1997 р., № 12). 

14. Бессмертный А.К. Суд и правоохранительные органы Украины. Х., 2002. 

15. Васильєв Г. За європейськими принципами, з урахуванням своїх тради-

цій // Голос України, 4 липня 2003 р., № 122. 

16. Дадерко Л. Культура і стиль обвинувальної промови прокурора // Право 

України, 2000, № 1. 

17. Долежан В., Полянський Ю. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у світлі 

рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури, 2003, № 12. 

18. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції проку-
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ратури України // Право України, 2003, № 8. 

19. Каркач П. Проблеми законодавчого забезпечення координаційної діяль-

ності правоохоронних органів // Вісник прокуратури, 2002, № 1. 

20. Кліменко Н.І. Правоохоронні органи України. К., 2002. 

21. Коз’яков І. Прокурорський нагляд за законністю оперативно-розшукової 

діяльності: його проблеми // Право України, 2000, № 1. 

22. Колесник К. Прокуратура в системі державних органів влади // Прокура-

тура. Людина. Держава, 2004, № 4. 

23. Концепція реформування прокуратури України // Вісник прокуратури, 
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14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА  
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного за-
безпечення несе завідувач кафедри. 
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1. ВСТУП 

 

Для самостійного вивчення дисципліни "Правоохоронне право (Прокура-

тура України)" необхідно засвоїти матеріал відповідно до навчальної програми 

дисципліни, яка містить загальні методичні вказівки, теми для самостійної ро-

боти, тестові та контрольні запитання, а також перелік рекомендованої літера-

тури. 

Самостійна робота – одна з форм самостійного опрацювання матеріалу 

курсу студентом. Вона сприяє поглибленню знань навчальної дисципліни і фо-

рмуванню навичок для практичного застосування. 

Метою самостійної роботи є вироблення у студентів вміння самостійно 

вивчати матеріал з навчальної дисципліни "Правоохоронне право (Прокуратура 

України)", аналізувати законодавчі акти та спеціальну літературу, формулювати 

і обґрунтовувати свої висновки щодо проблемних питань, а також застосовува-

ти набуті теоретичні знання під час вирішення практичних завдань. При цьому 

слід пам’ятати, що найбільш точну і об’єктивну інформацію можна отримати 

при вивченні первинної інформації, а саме нормативно-правових актів, які ре-

гулюють діяльність по виконанню кримінальних покарань в Україні. 

Для підготовки до самостійної роботи студентові пропонується тема, пе-

релік питань, тестові завдання та контрольні питання для самостійного оціню-

вання знань, а також рекомендована література. Окрім рекомендованої літера-

тури можна використовувати інші доступні джерела. Підсумковою формою ко-

нтролю знань є залік, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних 

знань, уміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних професійних 

задач. 
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2. ТЕМИ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Тема 1. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної дія-

льності 

Історичні етапи організації та діяльності прокуратури. Зміст і система ку-

рсу «Прокурорський нагляд в Україні». Загальна і особлива частина курсу. 

Сутність прокурорського нагляду. Концепція прокурорського нагляду на су-

часному етапі. 

 

Тема 2. Правові основи, функції та принципи організації діяльності 

прокуратури 

Правові основи діяльності органів прокуратури. 

Функції прокуратури. 

Принципи організації діяльності прокуратури. 

 

Тема 3. Система та структура органів прокуратури України. 

Система органів прокуратури.  

Структура органів прокуратури: 

структура Генеральної прокуратури України; 

прокуратура Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва і Севас-

тополя та прирівняних до них прокуратур; 

колегії органів прокуратури; 

міські, районні, міжрайонні та спеціалізовані прокуратури. 

 

Тема 4. Організація роботи і управління в органах прокуратури. На-

каз Генерального прокурора України № 1 від 19 вересня 2005 р. 

Мета і завдання організації роботи та діяльності прокуратури. 

Розподіл службових обов’язків у міській, районній прокуратурі. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення органів прокуратури. 

Планування роботи міської (районної) прокуратури. 

Контроль і перевірка виконання. 

 

Тема 5. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури. Наказ 

Генерального прокурора України № 2 гн від 20 січня 2006 р. 

Загальна характеристика роботи з кадрами. 

Добір і розміщення кадрів в органах прокуратури. 
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Робота з молодими спеціалістами. 

Атестація працівників прокуратури. 

Формування резерву кадрів на вищі посади. 

Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів. 

Присвоєння класних чинів прокурорсько-слідчим кадрам. 

Додержання трудової (службової) дисципліни а органах прокуратури. 

Соціально-правові гарантії працівників прокуратури. 

 

Тема 6. Прокурорський нагляд за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх 

Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів про права і 

свободи неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів про захист соціальних, майнових і особи-

стих прав неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів, спрямованих на попередження правопо-

рушень неповнолітніх. 

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового слідства. 

Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного судочинс-

тва. 

Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків до спеціальних установ 

для неповнолітніх. Наказ Генерального прокурора України № 6 гн від 19 верес-

ня 2005 р. «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав 

і свобод неповнолітніх». 

 

Тема 7. Підтримання державного обвинувачення в суді. Наказ Гене-

рального прокурора України № 5 гн від 19 вересня 2005 р. 

Сутність і значення державного обвинувачення в суді. 

Прокурор міста (району) – організатор державного обвинувачення. 

Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

Участь прокурора в судовому слідстві. 

Завдання прокурора при підготовці до судових дебатів. 

Структура та зміст промови прокурора в суді. 

Репліка прокурора. 

Апеляційне та касаційне подання прокурора. 

 

Тема 8. Нагляд за додержанням законів органами дізнання та досудо-

вого слідства. Наказ Генерального прокурора України № 4 гн від 19 верес-

ня 2005 р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням зако-
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нів органами, які проводять дізнання та досудове слідство». 

Сутність і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при 

проведенні дізнання та досудового слідства. 

Діяльність прокурора щодо усунення порушень законів при розслідуванні 

злочинів. 

Прокурорський нагляд за додержанням законів при порушенні криміна-

льної справи. 

Прокурорський нагляд за виконанням законів при розслідуванні криміна-

льних справ. 

 

 

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ  

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ» 

 

1. Завдання та повноваження прокурора в судовому процесі. 

2. Загальна характеристика системи органів прокуратури. 

3. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України. 

4. Гарантії незалежності прокуратури в здійсненні повноважень. 

5. Повноваження прокурора відповідно до Закону  України «Про прокурату-

ру». 

6. Повноваження прокурора області, міста, району. 

7. Акти прокурорського реагування та вимоги, які пред'являються до них. 

8. Джерела дисципліни «Прокурорський нагляд». 

9. Сутність та завдання нагляду за застосуванням і додержанням законів на 

сучасному етапі, його цілі. Обов'язковість виконання вимог прокурора. 

10. Кадри органів прокуратури. 

11. Присвоєння класних чинів робітникам органів прокуратури. 

12. Повноваження Генеральної прокуратури України. 

13. Гарантії незалежності прокуратури. 

14. Основні напрямки діяльності прокуратури та правові засоби прокурорсь-

кого нагляду. 

15. Нагляд за виконанням законів при розгляданні кримінальних справ у су-

дах. 



 32 

16. Нагляд за виконанням законів при розгляданні цивільних справ у судах. 

17. Нагляд за дотриманням законів у містах утримування підозрюваних. 

18. Нагляд за дотриманням законів у містах попереднього ув’язнення, при ви-

конанні та інших засобах примусового характеру. 

19. Нагляд по справам неповнолітніх. 

20. Робота по пропозиціям, заявам та скаргам громадян до органів прокурату-

ри. 

21. Назвіть головні документи прокурорського реагування та строки їх вико-

нання. 

22. Вимоги до заключення прокурора. 

23. Чим у практичній діяльності керуються прокурори? 

24. Чому так важливо створити режим законності в державі? 

25. Що входить до компетенції прокурора при здійсненні нагляду при розгля-

данні кримінальних справ? 

26. В чому полягає законність в Україні? 

27. Яким правом не володіє прокурор на відміну від інших правоохоронних 

органів? 

28. В чому проявляється укріплення законності в Україні? 

29. В яких випадках при усуненні порушень закону слід керуватися Законом 

України «Про прокуратуру», а в яких іншими нормативними актами? 

30. Назвіть, якого роду відповідальність за порушення закону в залежності від 

ступеня небезпеки існує в Україні? 

31. З яких елементів складається поняття законності? 

32. Назвіть традиційно сформовані галузі прокурорського нагляду. 

33. Завдання прокурора на різних стадіях судового розглядання кримінальних 

справ. 

34. Назвіть принципи організації та діяльності органів прокуратури. 

35. Що є основою для порушення кримінальної справи по нещодавно відкри-

тим обставинам? 

36. Назвіть документи, які сприяють усуненню порушень законів, припущених 
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при розгляданні судами кримінальних справ. 

37. Протест, припис, подання прокурора. Розкрийте зміст і значення кожного 

акту прокурорського реагування. 

38. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

39. Організація роботи і управління в органах прокуратури. Наказ Генерально-

го прокурора України № 1 від 19.09.2005р. 

40. Представництво інтересів громадянина або держави в суді. 

41. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у криміна-

льних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового хара-

ктеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян. 

42. Положення «Про порядок проведення атестації прокурорсько-слідчих пра-

цівників органів прокуратури України» (Наказ Генерального прокурора 

України № 2873 від 26.12 2002 р.) 

43. Сфера та особливості діяльності транспортних прокуратур і розмежування 

їх компетенції з територіальними прокуратурами. 

44. Регламентація діяльності органів прокуратури законодавчими актами 

України. 

45. Прокурорський нагляд за виконанням законів у соціальній сфері. (законо-

давство про працю, житлове, пенсійне, адміністративне законодавство). 

46. Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів про охоро-

ну довкілля. Назвіть Кодекси України, що регламентують ці питання. 

47. Прокурорський нагляд за законністю судових рішень у цивільних справах, 

розглянутих за участю прокурора. 

48. Організація прокурорського нагляду за додержанням законів при прове-

денні досудового слідства у кримінальних справах про злочини, а також 

суспільно-небезпечних діяннях неповнолітніх та розгляд цієї категорії 

справ у судах. 

49. Організація прокурорського нагляду за законністю поміщення дітей і під-

літків у спеціальні установи для неповнолітніх. 
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50. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

51. Завдання прокурора при підготовці досудових дебатів. 

52. Апеляційне подання прокурора. 

53. Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави у розгляді 

судами адміністративних справ. 

54. Представництво прокуратурою інтересів держави у розгляді господарських 

справ. 

55. Організація роботи по розслідуванню злочинів органами прокуратури. 

56. Історія розвитку прокуратури України. 

57. Функції прокуратури України. 

58. Слідчі прокуратури. 

59. Діловодство, облік і звітність в органах прокуратури. Якими наказами Ге-

нерального прокурора України регламентується ця діяльність (вказати да-
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