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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Прокурорський нагляд” базується на 
Конституції України, у відповідність з положеннями якої в резуль-
таті “малої” судової реформи 21 червня 2001 р. та 12 липня 2001 р. 
приведено окремі положення Кримінально-процесуального кодексу 
України та Закон України “Про прокуратуру”.

Регламентування Конституцією України діяльності прокуратури 
щодо нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів є 
свідченням того, що виконання покладених на прокуратуру функцій 
є самостійним видом державної діяльності. 

Нині прокуратура є багатофункціональною правоохоронною дер-
жавною структурою з чітко визначеними напрямами діяльності, най-
важливіші з яких — нагляд за додержанням законів у соціально-еко-
номічній, політичній та інших сферах життєдіяльності держави.

Дисципліна “Прокурорський нагляд” висвітлює спрямованість 
діяльності органів прокуратури на утвердження верховенства права, 
зміцнення правопорядку, забезпечення охорони та захисту прав і за-
конних інтересів громадян, суспільства і держави.

Для пізнання сутності прокурорського нагляду необхідно з’ясу-
вати питання про предмет нагляду за додержанням законів органами, 
які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудо-
ве слідство, за виконанням судових рішень у кримінальних справах 
та застосуванням інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян, а також про загальний на-
гляд за додержанням законів.

Пропонованою програмою навчальної дисципліни передбаче-
но вивчення положень Конституції України щодо конституційного 
статусу Прокуратури України та її функцій, законів України “Про 
прокуратуру” (зі змінами від 12.07.01), “Про судоустрій України” від 
07.02.02, Кримінально-процесуального кодексу України (із змінами 
від 21.06.01), Цивільного процесуального кодексу України, який на-
брав чинності 1 вересня 2005 р.

Мета вивчення дисципліни — закріпити теоретичні знання про 
організацію і діяльність прокуратури України, її систему, принципи, 
завдання та функції, сформувати навички вирішення конкретних 
питань, що стосуються безпосереднього здійснення прокурорсько-
го нагляду як одного з найважливіших важелів забезпечення в усіх 
сферах життєдіяльності країни основного принципу правової держа-
ви — верховенства права.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни  

“ПрОКурОрСЬКИЙ  НАгЛЯд”

№ 
пор.

Назва змістових модулів і тем

1

2

3

Змістовий модуль 1. Прокуратура україни, її завдання, 
функції, принципи організації і діяльності
Місце прокуратури в системі органів державної влади. Правові 
засади діяльності прокуратури
Конституційний статус прокуратури, її завдання, принципи 
діяльності 
Функції прокуратури і напрями її діяльності на сучасному етапі 
розвитку суспільства

4

5

6

7

Змістовий модуль 2. Наглядові функції прокуратури — 
самостійна форма державної діяльності із забезпечення 
законності в суспільстві
Прокурорський нагляд — самостійна форма державної 
діяльності
Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 
а також при виконанні судових рішень у кримінальних справах 
та застосуванні інших примусових заходів, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян 
Нагляд (загальний) за дотриманням і застосуванням законів. 
Перехідні положення Конституції України щодо напрямів 
діяльності прокуратури на сучасному етапі розвитку суспільства 
Акти прокурорського реагування на порушення законності

8

9
10

Змістовий модуль 3. система і кадри органів прокуратури. 
Необхідність подальшого вдосконалення організації і 
діяльності прокуратури в умовах судово-правової реформи
Система органів прокуратури, організація її роботи. Генеральний 
прокурор України, його повноваження 
Кадри органів прокуратури
Завдання прокуратури щодо подальшого вдосконалення  
діяльності органів прокуратури в умовах реформування 
правової системи суспільства

Разом годин: 81 
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ЗМІСТ  
дисципліни  

“ПрОКурОрСЬКИЙ  НАгЛЯд”

Змістовий модуль 1. Прокуратура україни, її завдання,  
функції, принципи організації і діяльності

Тема 1. Місце прокуратури в системі органів державної  
влади. Правові засади діяльності прокуратури

Предмет дисципліни “Прокурорський нагляд”. Місце прокурату-
ри в системі органів державної влади як самостійної централізованої 
правоохоронної структури. Взаємодія прокуратури з іншими гілками 
влади та державними органами управління і контролю. 

Конституція України, закони України “Про судоустрій України” 
від 07.02.02, “Про прокуратуру” (зі змінами від 12.07.01), Криміналь-
но-процесуальний і Цивільний процесуальний кодекси України (зі 
змінами від 21.06.01) — правові засади діяльності органів прокурату-
ри. Значення наказів, розпоряджень, інструкцій Генерального проку-
рора України щодо спрямування діяльності підпорядкованих органів 
прокуратури, конкретизації їх завдань на сучасному етапі розвитку 
суспільства.

Література [1–4]

Тема 2. Конституційний статус прокуратури, її завдання,  
принципи діяльності 

Визначення напрямів діяльності прокуратури в окремому (сьо-
мому) розділі Конституції України. Пріоритетний напрям діяльності 
органів прокуратури — правове забезпечення захисту прав, свобод і 
законних інтересів громадян. 

Закон України “Про прокуратуру” щодо визначення завдань про-
куратури, принципів її діяльності. Принципи єдності, централізації, 
захисту громадян на основі їх рівності перед законом. Принцип не-
залежності як основа діяльності прокуратури. ґарантії незалежності 
органів прокуратури у здійсненні повноважень. Характеристика 
принципів гласності, публічності, позапартійності. Принцип закон-
ності як основа організації та діяльності органів прокуратури. 

Література [1–3]
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Тема 3. Функції прокуратури і напрями її діяльності  
на сучасному етапі розвитку суспільства

Конституція України 1996 року щодо функцій прокуратури та на-
прямів її діяльності на етапі формування та розвитку правової держа-
ви. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про про-
куратуру”» від 12 липня 2001 р., його значення щодо достосування 
положень Закону України “Про прокуратуру” 1991 р. до Конституції 
України.

Визначення діяльності прокуратури як самостійного виду держав-
ної діяльності на підставі регулювання її функцій Конституцією 
України. Принципове значення застереження щодо неможливості 
покладання на прокуратуру функцій, не передбачених Конституцією 
України (ст. 121) і Законом України “Про прокуратуру” від 12 липня 
2001 р. (ст. 5).

Історичні традиції щодо виконання прокуратурою функції “під-
тримання прокуратурою державного обвинувачення в суді”. Зна-
чення цієї функції на етапі реформування судової системи України 
відповідно до Закону України “Про судоустрій України” від 7 лютого 
2002 р.

Функція представництва прокуратурою інтересів громадянина 
і держави в суді у визначених законом випадках — гарантія захисту 
прав і законних інтересів громадян і держави, забезпечення і понов-
лення порушених прав і законних інтересів фізичних та юридичних 
осіб. Форми такого представництва, їх правова регламентація Цивіль-
ним процесуальним і Господарським процесуальним кодексами Ук-
раїни із змінами від 21 червня 2001 р., наказами та розпорядженнями 
Генерального прокурора України. Процесуальне становище прокуро-
ра як позивача в цивільному та господарському процесах. Підстави 
та порядок оскарження прокурором судових рішень. Апеляційне та 
касаційне подання прокурора.

Функція координації діяльності з боротьби зі злочинністю. Ко-
ординуюча роль прокуратури в боротьбі із злочинністю відповідно 
до ст. 10 Закону України “Про прокуратуру” від 12 липня 2001 р. та 
Указу Президента України “Про вдосконалення координації діяль-
ності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та організо-
ваною злочинністю” від 12 лютого 2000 р. Необхідність координації 
діяльності органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю. Форми коор-
динаційної діяльності прокуратури в цьому напрямі. Координацій-
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на діяльність — найсприятливіша форма узгодження дій і необхідна 
умова в боротьбі зі злочинністю.

Література [1; 3; 5]

Змістовий модуль 2. Наглядові функції прокуратури —  
самостійна форма державної діяльності  
із забезпечення законності в суспільстві

Тема 4. Прокурорський нагляд — самостійна форма  
державної діяльності

Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів. Пов-
новаження прокурора при здійсненні нагляду. Обов’язковість вико-
нання вимог прокурора. Пріоритетність дій прокуратури при здій-
сненні нагляду за додержанням і застосуванням законів. Значення 
прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням 
законів виконавчими органами влади, державного та господарського 
управління та контролю, місцевими радами, їх виконавчими органа-
ми, військовими частинами, політичними партіями, громадськими 
організаціями, підприємствами, установами, службовими особами, 
громадянами (ст. 1 Закону України “Про прокуратуру”).

Література [1; 3; 5; 8]

Тема 5. Нагляд за додержанням законів органами,  
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,  
дізнання, досудове слідство, а також при виконанні  
судових рішень у кримінальних справах  
та застосуванні інших примусових заходів, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

Спрямованість прокурорського нагляду за додержанням законів 
органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнан-
ня, досудове слідство. Предмет такого нагляду. Оперативно-розшуко-
ва діяльність; оперативні підрозділи, що здійснюють таку діяльність; 
предмет нагляду прокуратури за такою діяльністю. Повноваження 
прокурора при здійсненні нагляду за органами, що здійснюють опе-
ративно-розшукову діяльність. Заходи реагування щодо порушень 
законності, встановлених прокурором при здійсненні зазначеної га-
лузі нагляду.
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Кримінально-процесуальне законодавство щодо повноважень 
прокурора при здійсненні нагляду за провадженням дізнання та до-
судового слідства. Спрямованість і предмет зазначеної галузі нагля-
ду. Забезпечення дотримання порядку порушення, призупинення, 
закриття кримінальних справ, встановлених законом строків розслі-
дування злочинів; всебічності, повноти, об’єктивного дослідження 
всіх обставин кримінальної справи, виявлення причин та умов, що 
сприяли скоєнню злочину, і застосування заходів їх усунення.

Предмет і спрямованість нагляду прокурора щодо додержання за-
конів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян. Спрямованість такого на-
гляду прокурора. Забезпечення законності поміщення та тримання 
громадян у місцях позбавлення волі, додержання строків тримання 
під вартою та обґрунтованості звільнення з місць позбавлення волі. 
Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 
закону щодо поміщення, тримання громадян під вартою та звільнен-
ня з-під неї. Застосування прокурором заходів негайного усунення 
порушень законності при обмеженні особистої свободи громадян. 

Література [1; 3–7]

Тема 6. Нагляд (загальний) за дотриманням  
і застосуванням законів. Перехідні положення  
Конституції україни щодо напрямів діяльності  
прокуратури на сучасному етапі розвитку  
суспільства 

Предмет, завдання та сутність загального нагляду. Повноваження 
прокурора при здійсненні цього виду нагляду. Заходи реагування на 
виявлені порушення закону. Правові акти загального нагляду: про-
тест, припис, подання, постанова. Встановлений законом порядок 
розгляду та виконання цих правових актів.

Перехідні положення Конституції України щодо правового регу-
лювання загального нагляду і провадження органами прокуратури 
досудового слідства. Слідство в органах прокуратури. Процесуальна 
самостійність слідчого прокуратури. Спрямування слідства і провад-
ження слідчих дій у кримінальних справах, що стосуються підслід-
ності слідчого апарату прокуратури.

Література [1; 3; 4; 6–8]
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Тема 7. Акти прокурорського реагування на порушення  
законності

Види правових актів реагування прокурора на виявлені порушен-
ня закону, їх визначення, порядок внесення, строки розгляду та вирі-
шення.

Відхилення та оскарження протестів і приписів прокурорів.
Література [3; 5; 7–9]

Змістовий модуль 3. система і кадри органів прокуратури. 
Необхідність подальшого вдосконалення 
організації і діяльності прокуратури  
в умовах судово-правової реформи  

Тема 8. Система органів прокуратури, організація її роботи.  
генеральний прокурор україни, його повноваження 

Система прокуратури України. Військові прокуратури як складо-
ва загальної системи прокуратури; спеціальні прокуратури, принципи 
їх організації. Генеральний прокурор України, порядок його призна-
чення на посаду та звільнення з посади. Повноваження Генерального 
прокурора щодо організації діяльності органів прокуратури.

Література [1–4; 7; 9]

Тема 9. Кадри органів прокуратури 
Особливий характер діяльності прокурорів і слідчих прокурату-

ри, вимоги до їхнього професійного та морально-естетичного рівня. 
Порядок призначення на посаду прокурорів Автономної Респуб-

ліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прокурорів районних 
і міських прокуратур. Вимоги до цієї категорії керівників органів 
прокуратури. ґарантована законом недоторканність працівників про-
куратури.

Література [3; 5–8]

Тема 10.  Завдання прокуратури щодо подальшого  
вдосконалення діяльності органів прокуратури  
в умовах реформування правової системи  
суспільства 

Значення і характеристика змін, внесених законами України від 
21.06.01 та 12.07.01 до Кримінально-процесуального кодексу України 
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та Закону України “Про прокуратуру”. Роль прокуратури при вирі-
шенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту, продовження строків тримання під вартою та забезпечення 
недоторканності житла та інших володінь громадян. Сутність зміни 
щодо положення прокурора в судочинстві, його функції як представ-
ника держави. Обов’язковість участі прокурора при розгляді кримі-
нальних справ. 

Зумовленість реформування українського законодавства щодо 
організації та діяльності прокуратури змінами структури та функцій 
органів державної влади та управління, системи органів судової вла-
ди. Значення вимог Перехідних положень Конституції України щодо 
подальшої конкретизації та вдосконалення діяльності прокуратури. 

Література [1–4]

ВАрІАНТИ  КОНТрОЛЬНИх  рОбІТ

Варіант 1
 1. Правові засади діяльності прокуратури. Значення Конституції 

України щодо спрямованості діяльності органів прокуратури.
 2. Принцип незалежності в діяльності прокуратури, гарантії неза-

лежності прокуратури у здійсненні повноважень.

Варіант 2
 1. Завдання прокурорського нагляду за додержанням і правильним 

застосуванням законів.
 2. Види прокурорського нагляду, визначені Конституцією України 

та Законом України “Про прокуратуру” (зі змінами від 12.07.01). 

Варіант 3
 1. Принципи організації та діяльності прокуратури.
 2. Генеральний прокурор України: призначення та звільнення з по-

сади, повноваження щодо спрямованості діяльності органів про-
куратури.

Варіант 4
 1. Функції прокуратури, передбачені Конституцією України. Пред-

ставництво прокурором інтересів громадянина і держави в суді. 
Форми такого представництва.
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 2. Обов’язковість виконання вимог прокурора при провадженні 
дізнання та досудового слідства.

Варіант 5
 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудо-
ве слідство.

 2. Перехідні положення Конституції України щодо напрямів діяль-
ності на сучасному етапі розвитку суспільства.

Варіант 6
 1. Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді. 
 2. Участь прокурора у вирішенні питання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту.

Варіант 7
 1. Предмет нагляду (загальний) за додержанням і застосуванням 

законів.
 2. Досудове слідство в органах прокуратури.

Варіант 8
 1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також застосуванні інших примусових 
заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

 2. Система органів прокуратури.

Варіант 9
 1. Акт прокурорського реагування на порушення законності.
 2. Координація прокурором діяльності з боротьби зі злочинністю.

Варіант 10
 1. Форми представництва прокурором інтересів громадянина і дер-

жави в суді. Процесуальне положення прокурора як позивача у 
цивільному провадженні.

 2. Місце прокуратури в системі органів державної влади.

Варіант 11
 1. Апеляційне і касаційне подання прокурора на рішення судів.
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 2. Конституційний статус прокурора щодо здійснення проку-
рорського нагляду за додержанням законів відповідним колом 
службових осіб.

Варіант 12
 1. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за застосуван-

ням примусових заходів, пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян.

 2. Судово-правова реформа щодо повноважень прокурора при судо-
вому розгляді кримінальних справ (загальність і диспозитивність 
судового процесу — ст. 161 КПК України).

Варіант 13
 1. Роль прокурора при вирішенні питання про обшук у житлових 

приміщеннях громадян, обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту.

 2. Вимоги до осіб, які мають намір працювати у прокуратурі.

Варіант 14
 1. Конституційне положення щодо напрямів діяльності прокурату-

ри, у тому числі на перехідний період розвитку суспільства.
 2. Участь прокурора в засіданнях органів державної влади.

Варіант 15
 1. Конституція України про обмеження права людини на особисту 

недоторканність. Роль прокурора у випадках арешту громадян, 
проникнення до їхнього житла чи іншого володіння.

 2. Принципи єдності та централізації у діяльності прокуратур.

Варіант 16
 1. Принцип діяльності прокуратури щодо захисту громадян на заса-

дах їхньої рівності перед законом.
 2. Предмет прокурорського нагляду за додержанням законів орга-

нами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Повно-
важення та завдання прокурора при здійсненні цього нагляду. 
Поняття оперативно-розшукової діяльності.
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Варіант 17
 1. Учать прокурора у судовому розгляді. Зміна обвинувачення в 

суді. Відмова прокурора від підтримання державного обвинува-
чення.

 2. Вимоги до посади прокурорів областей, районів; порядок призна-
чення їх на посаду.

Варіант 18
 1. Принципи гласності, публічності, позапартійності в діяльності 

органів прокуратури.
 2. Право прокурора щодо невідкладного прийому представниками 

органів державної влади.

Варіант 19
 1. Протест і припис прокурора, порядок їх внесення, розгляду та ре-

агування на них.
 2. Завдання прокурорського нагляду за діяльністю органів дізнан-

ня, досудового слідства. Повноваження прокурора при здійсненні 
цього виду нагляду.

Варіант 20
 1. Обов’язковість вказівок прокурора для органів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання.
 2. Подання прокурором цивільного позову про відшкодування за-

подіяних злочином збитків.

Варіант 21
 1. Завдання та повноваження прокурора у судовому процесі. Під-

тримання державного обвинувачення у суді.
 2. Роль прокурора щодо посилення судового захисту конституцій-

них прав громадян.

ПИТАННЯ  дЛЯ  САМОКОНТрОЛЮ

 1. Правові засади діяльності прокуратури України.
 2. Система органів прокуратури, організація і спрямованість їх 

діяльності.
 3. Завдання органів прокуратури на сучасному етапі розвитку сус-

пільства.
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 4. Місце прокуратури серед органів державної влади.
 5. Взаємодія органів прокуратури з органами державного управлін-

ня і контролю.
 6. Генеральний прокурор України: порядок призначення та звіль-

нення з посади, повноваження.
 7. Функції прокуратури, визначені Конституцією України та Зако-

ном України “Про прокуратуру” (із змінами від 12.07.01).
 8. Принципи діяльності органів прокуратури.
 9. Принцип незалежності в діяльності прокуратури. ґарантії неза-

лежності прокуратури у здійсненні повноважень.
 10. Обов’язковість виконання вимог прокурора органами дізнання і 

досудового слідства при розслідуванні кримінальних справ.
 11. Участь прокурора у засіданнях державної влади і управління.
 12. Функція прокуратури — представництво інтересів громадянина і 

держави в суді. Форми такого представництва.
 13. Подання прокурором цивільного позову про відшкодування за-

подіяних злочином збитків.
 14. Завдання та повноваження прокурора в судовому процесі.
 15. Підтримання державного обвинувачення в суді.
 16. Роль прокурора щодо посилення судового захисту конституцій-

них прав громадян.
 17. Предмет прокурорського нагляду (загального) за додержанням і 

застосуванням законів.
 18. Повноваження прокурора при здійсненні загального нагляду. 
 19. Акти прокурорського реагування на порушення законів.
 20. Протест прокурора.
 21. Припис прокурора.
 22. Подання та постанови прокурора.
 23. Нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють опера-

тивно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Повно-
важення прокурора при здійсненні такого нагляду. 

 24. Завдання прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 
законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність. Поняття оперативно-розшукової діяльності, органи і 
підрозділи, які здійснюють таку діяльність.

 25. Нагляд прокурора за провадженням дізнання та досудового слід-
ства, предмет і завдання такого нагляду.
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 26. Конституційне обмеження права щодо недоторканності особи, 
її житла та іншого володіння. Роль прокурора щодо обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

 27. Участь і роль прокурора у вирішенні питання про подовження 
строків тримання обвинуваченого під вартою.

 28. Нагляд прокурора за законністю та обґрунтованістю порушення 
кримінальних справ, відмови в порушенні кримінальних справ, їх 
призупинення та закриття.

 29. Досудове слідство в органах прокуратури.
 30. Координація органами прокуратури діяльності з боротьби зі зло-

чинністю.
 31. Поняття прокурорського нагляду як самостійного виду держав-

ної діяльності.
 32. Принципи єдності та централізації в діяльності прокуратур, їх ха-

рактеристика.
 33. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших примусо-
вих заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи грома-
дян.

 34. Предмет нагляду і повноваження прокурора під час обмеження 
особистої свободи громадян.

 35. Апеляційні та касаційні подання прокурора на рішення судів.
 36. Кадри прокуратури, вимоги до осіб, які мають намір працювати у 

прокуратурі. Порядок призначення на посаду прокурорів облас-
тей, районів.

 37. Принцип діяльності прокуратури щодо захисту громадян на ос-
нові їхньої рівності перед законом.

 38. Перехідні положення Конституції щодо напрямів діяльності про-
куратури на сучасному етапі.

 39. Порядок і строки внесення апеляційного подання прокурора на 
рішення судів у кримінальних справах.

 40. Здійснення прокурором нагляду за прийомом, реєстрацією, роз-
глядом і вирішенням заяв і повідомлень про злочини.

 41. Зміст прокурорського нагляду за триманням особи як підозрюва-
ної.

 42. Порядок і строки внесення касаційного подання на рішення судів 
у кримінальних справах.

 43. Участь прокурора в розгляді справ у господарських судах.
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 44. Співвідношення прокурорського нагляду за додержанням законів 
з контрольно-наглядовими функціями інших державних органів.

 45. Вища рада юстиції, її повноваження щодо посадових осіб органів 
прокуратури.

 46. Основні положення Закону України «Про внесення змін до Зако-
ну України “Про прокуратуру”» від 12 липня 2001 р. щодо право-
вого реформування діяльності прокуратури відповідно до вимог 
Конституції України.

 47. Військові прокуратури в системі прокуратури, їх повноваження.
 48. Кадри органів військових прокуратур.
 49. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих 

прокуратури.
 50. Підстави представництва в суді інтересів громадян.
 51. Вимоги до документів прокурорського реагування. Підстави 

щодо їх оскарження.
 52. Оскарження дій прокурора при здійсненні нагляду за здійснен-

ням досудового слідства.
 53. Підстави для обшуку та порядок згоди на його провадження. Роль 

прокурора у забезпеченні законності при обшуку.
 54. Підстави для здійснення виїмки та порядок надання прокурором 

згоди на її провадження.
 55. Завдання прокуратури, їх визначення в Законі України “Про про-

куратуру” та відповідність принципам правової держави.
 56. Сутність функції підтримання прокурором державного обвину-

вачення в суді.
 57. Зміни, внесені до Закону України “Про прокуратуру”, їх відповід-

ність положенням Конституції України 1996 р.
 58. Значення і основні напрями подальшого реформування прокура-

тури України.
 59. Повноваження Генерального прокурора України щодо спрямова-

ності діяльності органів прокуратури.
 60. Характеристика принципів позапартійності та колегіальності в 

діяльності прокуратур.
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