
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРОКУРАТУРИ» 

 

ТЕМА 1. Історія становлення та розвитку прокуратури України. Система, структура 

і організація діяльності органів прокуратури 

 
Прокуратура на території України в період 1722-1917р.р. Прокуратура в період революції 

(1917-1921р.р.). Становлення і розвиток радянської прокуратури. Прокуратура незалежної 

України. Завдання прокуратури України. Основні функції прокуратури. Гарантії незалежності 

прокуратури у здійсненні повноважень. Обов’язковість виконання вимог прокурора. Участь у 

засіданнях органів державної влади і управління. Право невідкладного прийому.  

Система органів прокуратури. Генеральна прокуратура України. Повноваження 

Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури. Регіональні, місцеві та 

військові прокуратури.  Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Організація роботи і 

контролю виконання в  органах прокуратури. 

 

ТЕМА 2. Принципи прокурорської діяльності. Місце прокуратури в системі органів 

державної влади. Правові засади діяльності прокуратури 

 
Загальнотеоретична характеристика принципів організації і діяльності прокуратури. 

Єдність і централізація як принцип прокурорської системи України. Теоретична характеристика та 

практичний прояв єдності та централізації. Законність як принцип прокурорської системи. 

Порушення законності в діяльності органів прокуратури: причини і шляхи подолання. Принцип 

незалежності прокуратури та гарантії його реалізації. Особливості застосування принципу 

гласності в діяльності прокуратури.  

Відносини прокуратури з Президентом України. Відносини прокуратури з Верховною 

Радою України. Відносини прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. Відносини прокуратури та Конституційним Судом України. Відносини 

прокуратури  та судами загальної юрисдикції. Відносини прокуратури та Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини. 

 

ТЕМА 3. Правовий статус прокурора в Україні. Загальні засади прокурорського 

самоврядування. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури 

 
Правовий статус прокурора. Порядок зайняття посади прокурора. Добір кандидатів на 

посаду прокурора місцевої прокуратури. Статус Генерального прокурора України. Дисциплінарна 

відповідальність прокурора. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. Обробка персональних даних працівників органів прокуратури у базі 

персональних даних «Кадри органів прокуратури України»  Професійна етика та поведінка 

працівників прокуратури  

Вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури. Вимоги до позаслужбової 

поведінки працівника прокуратури. Класні чини працівників органів прокуратури України. 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Порядок проведення чотирирівневого 

відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та 

заступників. Порядок проведення спеціальної перевірки. Порядок прийняття Присяги працівника 

прокуратури. 

 

ТЕМА 4. Функції прокуратури. Повноваження прокурора. Організація роботи в 

органах прокуратури 

 
Загальні положення організації роботи з кадрами в органах прокуратури України. Порядок 

добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури. Повноваження 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо проведення добору кандидатів на посаду 
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прокурора. Організація кваліфікаційних іспитів. Спеціальна перевірка кандидата на посаду 

прокурора. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. Порядок призначення прокурора на 

тимчасово вакантну посаду. Класні чини працівників органів прокуратури. Робота з кадровим 

резервом в органах прокуратури України. Підвищення кваліфікації прокурорських працівників. 

Дотримання прокурорами правил етичної поведінки.  

Загальні положення Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури. 

Основні вимоги до професійної поведінки працівника прокуратури. Основні вимоги до 

позаслужбової поведінки працівника прокуратури. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 

Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді. 

Поняття функцій державного органу. Функції органів прокуратури. Нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

Підтримання державного обвинувачення в суді. Представництво інтересів громадянина або 

держави в суді.  Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальному 

провадженні, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. Проблеми організаційного і правового забезпечення 

підтримання державного обвинувачення. Представництво інтересів держави і громадян  в суді як 

конституційна функція  Форми представництва. Позов прокурора. 

 Проблеми здійснення прокурорського нагляду за виконанням законів ОВС при прийомі, 

реєстрації, обліку, вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Прокурор в стадії порушення 

кримінальної справи. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-

розшукової діяльності. 

 Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні  дізнання і досудового 

слідства. Суть і завдання нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі та при 

виконанні інших примусових заходів, винесених судами. Організація   прокурорського нагляду за 

додержанням законів у сфері боротьби з корупцією. Організація роботи із зверненням громадян в 

органах прокуратури  Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на 

стадії подання позову до місцевого господарського суду. Особливості організації роботи, обсяг і 

межі повноважень прокурора на стадії  вирішення господарських спорів у першій інстанції. 

Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії перегляду судових 

рішень в апеляційному порядку. Особливості організації роботи, обсяг і межі повноважень 

прокурора на стадії перегляду судових рішень у касаційному порядку. Особливості організації 

роботи, обсяг і межі повноважень прокурора на стадії перегляду рішення, ухвали, постанови 

господарського суду за ново виявленими обставинами. Здійснення нагляду за додержанням та 

застосуванням  законів щодо прав і свобод та захисту інтересів держави. 

 

ТЕМА 5. Звернення громадян в органи прокуратури України. Діловодство в органах 

прокуратури України. 

Проблеми підвищення ефективності організації роботи в органах прокуратури 

 
Загальні положення діловодства в органах прокуратури. Організація документообігу. 

Приймання та попередній розгляд вхідної кореспонденції. Загальні правила реєстрації документів. 

Розгляд і виконання документів. Організація контролю за виконанням документів. Порядок 

реєстрації, оброблення та надсилання вихідної кореспонденції. Документування управлінської 

діяльності органів прокуратури. Складання та оформлення службових документів. Забезпечення 

збереженості документів архіву. Облік, використання, зберігання бланків, печаток і штампів. 

Види звернень та вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень громадян. 

Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Вирішення звернень та направлення 

відповідей. Особистий прийом громадян в органах прокуратури. Прийняття повідомлень на 

телефон «гарячої лінії» в органах прокуратури. Прийняття інформації на «телефон довіри» та 

«електронну пошту довіри» в органах прокуратури. 

 

ТЕМА 6. Завдання прокуратури щодо подальшого вдосконалення діяльності органів 

прокуратури в умовах реформування правової системи суспільства 
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Міжнародне співробітництво прокуратури України. Організація роботи органів 

прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва. Порядок організації в 

органах прокуратури України зустрічей з представниками іноземних держав та міжнародних 

організацій  Порядок організації в органах прокуратури візитів іноземних делегацій в Україну. 

Порядок виїздів працівників органів прокуратури України у закордонні службові відрядження. 

Особливості організації візитів за кордон керівництва Генеральної прокуратури України. Порядок 

листування з державними установами іноземних держав та міжнародними організаціями (їх 

представництвами). Протокольний порядок проведення в органах прокуратури України зустрічей 

з іноземними гостями (делегаціями). 

 

 
 

 


