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ВСТУП 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти - основний засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Окремі питання навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти опрацьовують 

без викладача із наступним контролем. 

Самостійне опрацювання програмного матеріалу (як обов’язкова форма 

навчання у закладі вищої освіти 3-4 рівня акредитації) завершує повне вивчення 

теоретичного змісту програми навчальної дисципліни. 

Підготовка самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прокуратура в 

Україні» є важливим етапом вивчення курсу та обов’язковим компонентом 

освітнього процесу в університеті. Самостійна роботи виконуються 

здобувачами вищої освіти в межах освітнього процесу з метою закріплення і 

поглиблення знань з цієї дисципліни, одержаних ними протягом аудиторного та 

самостійного навчання, а також їх застосування до комплексного вирішення 

конкретних фахових завдань. 

Метою підготовки самостійної роботи є закріплення знань з відповідної 

теми навчальної дисципліни, що передбачає оволодіння методів наукового 

аналізу, самостійного вивчення законодавчих і літературних джерел, 

оформлення результатів науково-дослідної роботи. 

Являючи собою одну з творчих форм самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти, самостійна робота передбачає більш розгорнуте і докладне 

опанування ними знань з окремих тем курсу, закріплення раніше вивченого 

матеріалу, формування навичок роботи з літературними джерелами, 

законодавством, теоретичного і професійного мислення. 

Сутність самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прокуратура в 

Україні» полягає у відпрацюванні визначених викладачем по кожній темі 

питань. Виконана робота пред’являється викладачеві для перевірки та оцінки, а 

також врахування під час проведення підсумкового контролю. У процесі 

підготовки самостійної роботи здобувачі вищої освіти повинні провести 

старанний аналіз, систематизацію та узагальнення відповідного матеріалу, 

порівняти погляди різних авторів на обрану проблематику дослідження, 

висловити й обґрунтувати власну позицію щодо розглянутих питань. 

Здобувач вищої освіти повинен зосередити увагу передусім на 

об’єктивному висвітленні питань теми на підставі самостійної роботи з 

правовими актами. В контексті вказаного, особливого значення набуває 

власний аналіз змісту нормативно-правових актів, їх тлумачення та 

застосування. Водночас слід досконало вивчити монографічні дослідження, 

журнальні статті та підручники, переважно видані за останні роки. У разі, коли 

з досліджуваної теми відсутня єдина точка зору, здобувач вищої освіти повинен 

відмітити основні з них, висловити критичні зауваження щодо них та додаткові 

аргументи на користь тієї чи іншої позиції. 
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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ “ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ” 

 

Метою викладення навчальної дисципліни є отримання, закріплення, 

розширення та поглиблення здобувачами вищої освіти знань норм 

законодавства, яке регулює діяльність органів прокуратури щодо засад її 

організації та діяльності, статусу та повноважень з виконання покладених на 

прокуратуру функцій. 

Завдання, які вирішуються в процесі вивчення дисципліни: 

1) З'ясування у процесі навчання предмету, системи та основних понять 

навчальної дисципліни «Прокуратура в Україні».  

2) Ознайомлення із загальною характеристикою сучасної системи 

органів прокуратури в Україні. 

3) Поглиблення знань щодо основних напрямів державної політики при 

виконанні прокуратурою визначених законодавством функцій. 

4) Напрацювання здобувачами вищої освіти навичок щодо реалізації 

повноважень державного обвинувача, здійснення представницьких 

повноважень у випадках, визначених законом. 

5) З’ясування  та  осмислення здобувачами вищої освіти основних 

напрямів взаємодії органів прокуратури з іншими державними інститутами, 

ознайомлення з нормативно-правовими аспектами з питань міжнародного 

співробітництва з компетентними органами інших країн. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен:  

знати: 

- засади організації та діяльності прокуратури  в Україні; 

- організаційні основи системи органів прокуратури; 

- повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій; 

- особливості нагляду прокурора за додержанням законів органами, 

що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 

слідство; 

- основні напрями діяльності прокурора під час підтримання 

публічного обвинувачення в суді; 

- особливості нагляду за додержанням законів при виконанні судових  

- рішень у кримінальному провадженні та при  застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи  

громадян ; 

- підстави та основні напрями діяльності прокурора під час 

представництва інтересів громадян або держави в суді; 

- підстави та особливості здійснення представництва прокурора в 

адміністративному, цивільному та господарському процесах. 
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вміти: 

- тлумачити положення норм Конституції України, чинного 

законодавства щодо виконання прокуратурою покладених на неї функцій, 

реформування системи органів прокуратури в Україні та статусу їх 

працівників; 

- вільно орієнтуватись в системі чинного законодавства, що регулює 

діяльність прокуратури в Україні, у тому числі на підставі міжнародно-

правових актів; 

- правильно аналізувати і узагальнювати законодавчі акти, 

застосовувати сучасні методи дослідження й аналізу напрямів прокурорського 

нагляду в Україні; 

- враховувати положення сучасної реформи органів  прокуратури та 

готовність на її основі розробляти необхідні пропозиції у сфері 

правозастосування; 

- формулювати власну позицію з питань, пов’язаних з виконанням 

прокуратурою України покладених на неї функцій. 

 

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни “Прокуратура в Україні” 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальна характеристика органів 

прокуратури в Україні 

 

Тема 1. Загальні положення про прокуратуру та її систему.  

Предмет і система курсу “Прокуратура в Україні”. Місце курсу в системі 

юридичних дисциплін. Правові основи функціонування прокуратури в Україні. 

Засади діяльності прокуратури. Пріоритетні напрями діяльності органів 

прокуратури в умовах розбудови правової держави України. Інформування про 

діяльність прокуратури. 

 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури 

 

Система і структура органів прокуратури України. Повноваження 

Генерального прокурора, керівників регіональних та місцевих прокуратур. 

Кількісний склад та структура органів прокуратури. Поняття, значення 

організації роботи, керівництва та управління в органах прокуратури. Завдання 

і шляхи вдосконалення організації роботи органів прокуратури. Підбір, 

розстановка і виховання кадрів. Принципи розподілу обов’язків між 

оперативними працівниками в органах прокуратури. Організація прийому 

громадян та розгляду заяв і скарг органами прокуратури. 

 

Тема 3. Статус та повноваження прокурора з виконання покладених 

на нього функцій 

 

Статус прокурора та гарантії його незалежності. Вимоги щодо 

несумісності. Загальні права та обов’язки прокурора. Відповідальність 
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прокурора. Повноваження прокурора щодо виконання покладених на нього 

функцій. 

 

Тема 4. Нагляд прокурора за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство 

 

 Суть і завдання прокурорського нагляду за законністю в діяльності 

органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження 

прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Правові акти нагляду за 

додержанням і застосуванням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність. 

Завдання прокурорів при здійсненні нагляду за додержанням законів 

органами дізнання і досудового слідства. Повноваження прокурора при 

здійснення нагляду за розслідуванням злочинів, їх характер і класифікація. 

Правові акти нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, які 

проводять дізнання та досудове слідство. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  Характеристика функцій органів 

прокуратури  

 

Тема 5. Підтримання публічного обвинувачення в суді  

 

Суть і завдання участі прокурора під час судового провадження щодо 

кримінальних правопорушень. Акти прокурорського реагування на незаконні і 

необґрунтовані судові рішення. Підготовка прокурора до його участі в 

судовому розгляді справи. 

 

Тема 6. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні примусових 

заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян  

 

Суть і завдання участі прокурора за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах. Повноваження прокурора по 

здійсненню нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах. Акти прокурорського нагляду при реалізації 

повноважень прокурора по здійсненню нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах. 

 

Тема 7. Представництво прокуратурою інтересів громадян або 

держави в суді 

 

Суть і завдання участі прокурора в розгляді цивільних і господарських 

справ у судах. Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави в 

суді. Порядок пред’явлення прокурором цивільних позовів у суди загальної 
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юрисдикції і в господарські суди. Участь прокурора у цивільному процесі, його 

процесуальне становище і повноваження. 

 

Тема 8. Міжнародне співробітництво прокуратури України з 

компетентними органами іноземних держав 

 

 Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами 

іноземних держав у сфері кримінального судочинства. Міжвідомчі міжнародні 

договори України, що укладаються Генеральною прокуратурою. Порядок їх 

укладення, виконання та денонсації. 

 

1.2 Розподіл обсягу годин з дисципліни за темами, формами вивчення та 

контролю 

Загальна кількість годин  за  навчальним планом: лекц. -  16 год./6 год., 

сем. – 14 год/6 год., сам.роб. -  90 год./108 год. Всього  -  120 год. /120 год. 

Форма завершення  навчання: екзамен / екзамен. 

 



9 
 

1.3.  Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форм 

навчання 

В
сь

о
г
о

 

У тому числі 

Л
ек

. 

П
р

. 

Л
а
б
. 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика органів прокуратури в Україні 

 

1 Загальні положення про 

прокуратуру та її систему. 

 

14/17 

 

2/2 
     

2/20 

 

- 

 

10/13 

2 Організаційні основи системи 

прокуратури 

 

14/13 

 

2/0 

0 

22/0 

- 

/0,0 

 

10/13 

3 Статус та повноваження 

прокурора з виконання 

покладених на нього функцій 

 

16/17 

 

2/2 

0 

22/2 

0 

 - 

 

 

12/13 

4 Нагляд прокурора за 

додержанням законів органами, 

які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання та 

досудове слідство 

 

16/15 

 

2/0 

0 

222/0- 

- 

 

 

12/15 

 Разом за змістовим модулем 1 60/62 8/4 8/8/4 - 

 

44/54 

Змістовий  модуль 2. Характеристика функцій органів прокуратури 

5 Підтримання публічного 

обвинувачення в суді 

 

16/19 

 

2/2 2/2 

 

- 

/0,0 

 

12/15 

6 Представництво прокуратурою 

інтересів громадян або держави в 

суді 

 

16/15 

 

2/0 

0 

2/0 

 

- 

 

12/15 

7 Нагляд прокурора за 

додержанням законів при 

виконанні судових рішень у 

кримінальних справах та при 

застосуванні примусових заходів, 

пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян 

 

16/15 

 

2/0 

0 

2/0 

 

- 

 

12/15 

8 Міжнародне співробітництво 

прокуратури України з 

компетентними органами 

іноземних держав 

 

12/9 

 

2/0 

0 

0/0 

 

- 

 

10/9 

 Разом за змістовим модулем 2 60/58 8/2 6/2 - 46/54 

  

Усього годин за дисципліну 

 

120/120 

 

16/6 

 

14/6 

 

- 

 

90/108 
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1.4 Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з 

навчальної дисципліни 

 

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування зі здобувачами 

вищої освіти під час лекцій, семінарських занять та консультацій, опитувань 

здобувачів вищої освіти під час захисту індивідуальних робіт, тестування, 

опитування здобувачів вищої освіти з питань, що виносяться на самостійне 

опрацювання.  

Після завершення вивчення змістових модулів наприкінці семестру 

проводиться контрольна робота. Варіанти завдань до контрольної роботи 

знаходяться в пакеті документів на дисципліну. 

Бали, які набрані здобувачем вищої освіти під час поточного контролю, 

дораховуються до модульних оцінок. 

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. 

Модульний контроль проводиться у вигляді письмової відповіді. 

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться 

в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого 

додавання результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки 

до екзаменаційної відомості. 

 

Види робіт та розподіл балів, які отримує здобувач вищої освіти 

 

№ Вид роботи Кількість балів за 

семестр 

1.  Робота на семінарському занятті 0-20 

2.  Письмові роботи за результатами 

модульного контролю 

0-10 

3.  Написання есе (реферату) 0-5 

4. Наукова робота (написання наукових 

статей, тез доповідей) 

0-10 

5. Індивідуальна робота здобувача вищої 

освіти 

0-10 

6. Підсумкова контрольна робота (одна в 

семестр) 

0-5 

7. Результати диференційованого заліку 0-40 

 Кількість балів, яку здобувач вищої 

освіти може отримати при 

семестровому контролі за різні види 

роботи враховуючи кількість 

семінарських та лекційних занять 

0-100 

Примітка: кількість та види робіт, що підлягають оцінюванню, залежить 

від обсягу лекційних та семінарських годин у семестрі і визначаються 

викладачем. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи 

 для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX незадовільно  не зараховано  

 

 

Пояснення видів робіт та вимоги до їх оцінювання 

 

1. Робота на семінарському занятті 

Усне опитування - включає в себе опитування за будь-яким питанням, 

винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), відповідь на питання 

інших здобувачів вищої освіти, запитання здобувачів вищої освіти до інших 

здобувачів вищої освіти, відповідь на питання для повторення  (з тем, що було 

вивчено раніше), відповіді на контрольні питання з теми семінарського заняття. 

Максимальна кількість балів може бути виставлена здобувачем вищої 

освіти, підготовленим до відповідей на усі питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: 

правильність відповідей на питання,повнота і конкретність відповіді, ступінь 

використання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язати теорію з 

практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови. 

Письмове опитування на семінарі проводиться на початку кожного 

заняття (5-10) хвилин. Викликаються 4-6 здобувачів вищої освіти, які повинні 

дати відповіді на запитання, запропоновані викладачем на його розсуд. Це 

можуть бути питання як теми даного семінарського заняття, так і з попередніх 

тем.  

Метою проведення письмового опитування є перевірка здобувачів вищої 

освіти до семінарського заняття та вміння змістовно та коротко викласти окремі 

питання теми. 

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями: повнота,  

правильність та стислість відповіді, логіка і аргументованість викладу думок. 

Вирішення тестових завдань проводиться на початку кожного 

семінарського заняття (5-10) хвилин. Викладачем також викликаються 4-6 

здобувача вищої освіти, які повинні дати відповіді на тестові запитання 

запропоновані викладачем.  

Обговорення есе, реферування наукової літератури чи пошуку 

додаткової літератури) проводиться в ході семінарського заняття.  
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2. Письмова робота за результатами модульного контролю 

 

Відповідно до програми навчальної дисципліни викладач проводить 

письмову роботу за результати вивчення кожного змістового модуля. Кожна 

письмова робота може включати теоретичні питання, тестові та практичне 

завдання. Питання письмової роботи охоплюють всі теми відповідного 

змістового модуля. Максимальна кількість балів, яку здобувач вищої освіти 

може отримати за результатами однієї письмової роботи становить 10 балів.  

 

3. Написання есе (реферату) 

 

Есе (реферат). Викладачем визначаються проблемні теми для есе, 

пропонується дослідити їх та викласти власне бачення на проблему.  

Критерієм оцінки есе є такі його параметри: виразно сформульована 

проблема; обґрунтування її актуальності; короткий огляд літературних джерел 

та поглядів різних (кількох) авторів на суть проблеми; логічна послідовність та 

аргументованість викладу змісту есе; наявність власної (авторської) позиції; 

пов`язаність змісту есе із сучасними українськими реаліями (практичними чи 

теоретичними); наявність висновку і посилань на джерела.  

Вимоги до оформлення реферату: 

1. Текст реферату оформлюється в редакторах Microsoft Word на 

сторінках формату А4.  

2. Поля: ліве - 2,5 см, праве - 1 см, верхнє і нижнє - 2 см. Шрифт - Times 

New Roman, 12 або 14 пунктів.  

3. Відступ абзацу (перший рядок від лівого краю) - 1,3 см.  

4. Міжрядковий інтервал - одинарний.  

5. Вирівнювання тексту - по ширині.  

6. Всі сторінки реферату (крім титульного аркуша) повинні бути 

пронумеровані.  

7. Реферат повинен містити наступні елементи:  

8.1. Титульна сторінка.  

8.2. Зміст (із зазначенням розділів реферату та номерів сторінок), або 

план (розділи реферату без зазначення номерів сторінок).  

8.3. Вступ (короткий огляд проблеми, що розглядається в рефераті) - 1  

стор.  

8.4. Основна частина (розділи реферату та їх текст) 10-12 стор.  

8.5. Висновки - 1 стор.  

8.6. Список літературних джерел.  

Пошук наукової літератури за певною темою 

Викладачем пропонуються теми за курсом або його частиною, на які 

здобувачі вищої освіти мають в бібліотеці та в мережі Internet підібрати 

відповідну літературу. Така робота може виконуватись як усіма здобувачами 

вищої освіти, такі окремими здобувачами вищої освіти як індивідуальна робота.  
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4. Наукова робота (написання наукових статей, тез доповідей) 

 

Наукові статті та тези доповідей для науково-практичних конференцій 

(семінарів) готуються здобувачами вищої освіти відповідно до інформаційних 

листів організаторів заходів. 

 

5. Індивідуальна робота здобувача вищої освіти 

 

Індивідуальна робота здобувача вищої освіти організовується і 

проводиться відповідно до вимог методичних вказівок до самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни. 

 

6. Підсумкова контрольна робота проводиться одна в семестр за 

результатами вивчення всіх змістових модулів.  

Вона включає у себе теоретичні питання та тестові завдання. В завдання 

контрольної роботи можуть включатися питання з тем, вивчення яких не 

виносились на семінарські заняття, а також питання, які передбачені планом 

для самостійного вивчення. 

Про проведення підсумкової роботи здобувачі вищої освіти 

попереджаються не менш як за тиждень. З переліком тем,  питання з яких буде 

винесено на контрольну роботу, здобувачі вищої освіти теж ознайомлюються 

завчасно.  

Після перевірки контрольної роботи та оголошення її результатів 

здобувачам вищої освіти надається можливість ознайомитись з власними 

роботами та завданнями для них, і  при необхідності оспорити результати 

контрольної роботи. 
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2. ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

Тема 1. Загальні положення про прокуратуру та її систему 

 

Тестові завдання 

 

1. Склад конкурсної комісії та порядок проведення нею відкритого 

конкурсу для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» визначаються: 

А) керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Б) Генеральним прокурором України; 

В) спільно керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та 

Генеральним прокурором України; 

Г) заступником Генерального прокурора України згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

2. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначення 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється її 

керівником за результатами відкритого конкурсу, який проводить 

конкурсна комісія у складі:  
А) чотирьох осіб, визначених Радою прокурорів України, та сімох осіб, 

визначених Верховною Радою України; 

Б) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених 

ним і Генеральним прокурором України осіб; 

В) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та осіб, які 

призначаються Генеральним прокурором України; 

Г) керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та чотирьох 

осіб, визначених Радою прокурорів України. 

 

3. Яким вимогам Закону України «Про прокуратуру» мають 

відповідати особи, які можуть брати участь у конкурсі на адміністративні 

посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі?  

А) мати базову юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 

п’яти років і володіти державною мовою; 

Б) мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох 

років та володіти державною мовою; 

В) мати вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 

п’яти років та володіти державною мовою; 

Г) мати вищу юридичну освіту, стаж роботи на посаді прокурора не 

менше п’яти років і володіти державною мовою. 

 

4. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» конкурсна 

комісія з організації та проведення конкурсу на адміністративні посади в 
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Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі створюється в такому 

складі: 

А) дев’ять осіб; 

Б) одинадцять осіб; 

В) дванадцять осіб; 

Г) тринадцять осіб. 

 

5. Які особи відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 

повинні бути членами конкурсної комісії з організації та проведення 

конкурсу на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі?  
А) особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та 

моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у 

сфері запобігання або протидії корупції;  

Б) загальновизнані та авторитетні експерти, які мають багатий досвід, 

зацікавленість або відомі своїми діями, спрямованими на підтримку боротьби з 

корупцією; 

В) авторитетні та загальновизнані громадські або політичні діячі, які 

мають багатий досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції; 

Г) авторитетні працівники правоохоронних органів, які відомі своїми 

діями у боротьбі з корупцією. 

 

6. Який відповідно до Закону України «Про прокуратуру» склад 

конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на адміністративні 

посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі? 
А) чотири особи, визначені Верховною Радою України, та сім осіб, 

визначених Радою прокурорів України; 

Б) чотири особи, визначені Президентом України, та сім осіб, визначених 

Верховною Радою України; 

В) чотири особи, визначені Радою прокурорів України, та сім осіб, 

визначених Верховною Радою України; 

Г) чотири особи, визначені Президентом України, чотири особи, 

визначені Верховною Радою України, та три особи, визначені Радою 

прокурорів України. 

 

7. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» конкурсна 

комісія з організації та проведення конкурсу на адміністративні посади в 

Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є повноважною, якщо до її 

складу призначено:  
А) не менше чотирьох осіб;  

Б) не менше п’яти осіб; 

В) не менше шести осіб; 

Г) не менше восьми осіб. 
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8. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу 

конкурсної комісії представників Радою прокурорів України Верховна 

Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» комісія вважається 

повноважною за умови входження до її складу:  
А) чотирьох осіб; 

Б) п’яти осіб; 

В) шести осіб; 

Г) більшості від загального складу конкурсної комісії. 

 

9. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» членами 

конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на адміністративні 

посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі можуть бути: 
А) особи, які обіймають політичні посади, а також члени політичних 

партій; 

Б) депутати Верховної Ради України та місцевих рад;   

В) працівники правоохоронних органів, державні службовці та 

військовослужбовці; 

Г) жодної правильної відповіді. 

 

13. Призначення осіб на адміністративні посади в Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі здійснюється відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру»:  
А) за рекомендацією Ради прокурорів України;  

Б) за результатами конкурсного відбору Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів; 

В) за результатами відкритого конкурсу; 

Г) за умови успішного проходження тестування.  

 

14. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» кандидатура на 

посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, відібрана конкурсною комісією, подається на розгляд 

Генерального прокурора України лише після:  
А) отримання конкурсною комісією письмової згоди заступника 

Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

Б) отримання конкурсною комісією підтвердження щодо наявності 

допуску до державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну 

таємницю»; 

В) отримання конкурсною комісією підтвердження щодо її відповідності 

вимогам законів України «Про очищення влади» та «Про запобігання 

корупції», а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно 

до Закону України «Про державну таємницю»; 

Г) отримання Генеральним прокурором України підтвердження щодо її 

відповідності вимогам законів України «Про очищення влади» та «Про 
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запобігання корупції», а також щодо отримання допуску до державної таємниці 

відповідно до Закону України «Про державну таємницю». 

 

15. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» на розгляд 

Генерального прокурора України для призначення на посаду керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються відібрані 

конкурсною комісією: 

А) три кандидатури;  

Б) дві кандидатури;  

В) одна кандидатура; 

Г) кількість кандидатур не визначена.  

 

16. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» кандидатура 

першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, яка відібрана конкурсною комісією, вноситься на розгляд 

Генерального прокурора України для подальшого призначення на 

адміністративну посаду: 
А) керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Б) головою Ради прокурорів України; 

В) головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Г) головою конкурсної комісії. 

 

17. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» інформація про 

кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі на адміністративні 

посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України: 
А) не пізніше 24 годин з моменту подачі заяви про участь у конкурсі;  

Б) не пізніше ніж за 72 години до початку конкурсу; 

В) не пізніше 48 годин з моменту подачі заяви про участь у конкурсі;  

Г) не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу. 

 

18. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» інформація про 

дату, час та місце проведення конкурсу на зайняття адміністративних 

посад в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України:  

А) не пізніше ніж за 72 години до початку конкурсу; 

Б) не пізніше ніж за 48 годин до початку конкурсу;  

В) не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу; 

Г) термін не визначений. 

 

19. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» приймає на 

роботу та звільняє з роботи працівників Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури, які не є прокурорами: 
А) Генеральний прокурор України; 
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Б) заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

В) перший заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

Г) заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

20. Чи мають за Законом України «Про прокуратуру» право перші 

заступники та заступники керівників органів прокуратури видавати 

письмові накази адміністративного характеру: 

А) ні, письмові накази адміністративного характеру мають право 

видавати лише керівники відповідних прокуратур; 

Б) так, але видані накази не матимуть адміністративного характеру; 

В) так, і вони є обов’язковими до виконання підлеглими прокурорами 

відповідного органу прокуратури; 

Г) так, і вони є обов’язковими до виконання всіма прокурорами 

відповідного органу прокуратури. 

 

21. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» у яких 

випадках прокурор не зобов’язаний виконувати накази та вказівки 

прокурора вищого рівня: 

А) якщо він з такими вказівками не згоден; 

Б) коли ці накази і вказівки надійшли із коротким терміном їх виконання; 

В) якщо виконання цих вказівок може призвести до продовження строків 

досудового розслідування у кримінальному провадженні; 

Г) коли вони викликають у нього сумнів у законності, якщо він не 

отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки. 

 

22. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» у яких 

випадках держава, відшкодувавши шкоду, завдану прокурором, має право 

зворотної вимоги до нього в розмірі виплаченого відшкодування:  

А) у будь-якому випадку; 

Б) в разі встановлення в діях прокурора складу кримінального 

правопорушення за обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав 

законної сили; 

В) в разі встановлення в діях прокурора складу адміністративного 

правопорушення за рішенням суду щодо нього, яке набрало законної сили; 

Г) не має такого права взагалі. 

 

23. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має стаж роботи на посаді прокурора:  

А) не менше трьох років; 

Б) не менше п’яти років; 

В) понад п’ять років; 



19 
 

Г) вимоги щодо стажу роботи на посаді прокурора не поширюються на 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

24. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути призначена 

особа, яка має:  
А) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти 

років та володіє державною мовою; 

Б) вищу юридичну освіту, стаж роботи на посаді прокурора не менше 

п’яти років і володіє державною мовою; 

В) вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох 

років та володіє державною мовою; 

Г) базову юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти 

років і володіє державною мовою. 

 

25. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначення 

прокурора на адміністративну посаду першого заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється у 

встановленому цим Законом порядку:  

А) Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів 

України; 

Б) Генеральним прокурором України; 

В) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 

 

26. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначення 

прокурора на адміністративну посаду заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється у 

встановленому цим Законом порядку:  
А) першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

Б) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

В) Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів 

України; 

Г) Генеральним прокурором України. 

 

27. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначення 

прокурора на адміністративну посаду керівника підрозділу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється у 

встановленому цим Законом порядку:  
А) Генеральним прокурором України; 

Б) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 
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В) першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

Г) заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

28. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначення 

прокурора на адміністративну посаду заступника керівника підрозділу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється у 

встановленому цим Законом порядку:  
А) Генеральним прокурором України; 

Б) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за поданням керівника 

підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  

В) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  

Г) керівником підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

29. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» строк 

призначення прокурора на адміністративну посаду заступника 

Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури: 

А) три роки; 

Б) п’ять років; 

В) сім років; 

Г) невизначений строк. 

 

30. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» звільнення з 

адміністративної посади заступника Генерального прокурора України – 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється:  

А) конкурсною комісією, до складу якої входять чотири особи, визначені 

Радою прокурорів України, та сім осіб, визначених Верховною Радою України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів;  

В) Генеральним прокурором України; 

Г)  першим заступником Генерального прокурора України. 
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прокуратури України, 2018. – 290 с. 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури 

 

Тестові завдання 

 

1. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» звільнення з 

адміністративної посади заступника керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури здійснюється:  
А) Генеральним прокурором України; 

Б) першим заступником Генерального прокурора України; 

В) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  

Г) Радою прокурорів України. 
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2. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» звільнення з 

адміністративної посади керівника підрозділу Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури здійснюється:  
А) Генеральним прокурором України; 

Б) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

В) першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

Г) заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

3. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» звільнення з 

адміністративної посади першого заступника керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури здійснюється за рекомендацією:  
А) конкурсної комісії, до складу якої входять чотири особи, визначені 

Радою прокурорів України, та сім осіб, визначених Верховною Радою України; 

Б) заступника Генерального прокурора України – керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

В) Ради прокурорів України;  

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.  

 

4. Який порядок звільнення Генерального прокурора України з 

адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді 

встановлений Законом України «Про прокуратуру»?  

А) звільняється автоматично після подання Президенту України 

відповідної заяви; 

Б) звільняється після розгляду на сесії Верховної Ради України 

відповідної заяви; 

В) звільняється Президентом України без згоди Верховної Ради України; 

Г) звільняється Президентом України за згодою Верховної Ради України. 

 

5. Які умови встановлені Законом України «Про прокуратуру» щодо 

легітимності рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

(КДКП) в дисциплінарному провадженні стосовно прокурора, якщо:  

А) рішення прийнято в кількості не менше третини від загального складу 

КДКП; 

Б) рішення прийнято більшістю голосів від загального складу КДКП; 

В) рішення прийнято в кількості не менше двох третин від загального 

складу КДКП; 

Г) рішення прийнято за наявності головуючого і не менш як третиною від 

загального складу КДКП. 

 

6. Що відповідно до Закону України «Про прокуратуру» не 

враховується при прийнятті рішення у дисциплінарному провадженні 

стосовно прокурора?  
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А) характер проступку, його наслідки; 

Б) особа прокурора, ступінь його вини; 

В) обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного стягнення; 

Г) позиція особи, яка подала відповідну заяву. 

 

7. Протягом якого терміну, встановленого Законом України «Про 

прокуратуру», може бути прийнято рішення про накладення на прокурора 

дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість подальшого 

перебування особи на посаді прокурора?  

А) не пізніше ніж через рік із дня вчинення проступку без урахування 

часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці; 

Б) не пізніше ніж через півроку із дня вчинення проступку без урахування 

часу тимчасової непрацездатності або перебування прокурора у відпустці; 

В) не пізніше ніж через 2 роки із дня вчинення проступку; 

Г) не пізніше ніж через місяць із дня вчинення проступку. 

 

8. Що згідно з положеннями Закону України «Про прокуратуру» не 

повинно містити рішення у дисциплінарному провадженні стосовно 

прокурора:  

А) обставини, встановлені під час здійснення провадження; 

Б) позиції кожного з членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів; 

В) мотиви, з яких Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

ухвалила рішення; 

Г) порядок і строк оскарження рішення. 

 

9. Які наслідки відповідно до Закону України «Про прокуратуру» не 

утворює наявність окремої думки члена Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів?  

А) викладена у письмовій формі окрема думка додається до справи, про 

що головуючий повідомляє на засіданні; 

Б) зміст окремої думки не підлягає оголошенню; 

В) копія окремої думки надається прокуророві, стосовно якого 

здійснюється дисциплінарне провадження, за його клопотанням; 

Г) рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не може 

бути прийняте. 

 

10. Протягом якого терміну оприлюднюється рішення, прийняте 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» за результатами 

розгляду дисциплінарного провадження Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів на її веб-сайті?  

А) не пізніше наступного дня; 

Б) у семиденний строк; 

В) у десятиденний термін; 

Г) протягом строку для його оскарження.  
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11. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прокуратура 

України: 

А) головний правоохоронний орган;  

Б) становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, 

здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави; 

В) державний орган, що є складовою системи органів правосуддя; 

Г) державний правоохоронний орган спеціального призначення, який 

забезпечує захист прав і свобод громадян. 

 

12. Згідно із Законом України «Про прокуратуру» організація та 

діяльність прокуратури України, статус прокурорів визначаються: 

А) законодавством про правоохоронні органи та суди; 

Б) Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» та 

іншими законами України; 

В) Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими 

законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України; 

Г) відомчими нормативно-правовими документами, виданими 

Генеральним прокурором України. 

 

13. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» функції 

прокуратури України здійснюються: 
А) всіма працівниками прокуратури; 

Б) державними службовцями; 

В) слідчими суддями; 

Г) виключно прокурорами.  

 

14. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» органи 

прокуратури інформують суспільство про свою діяльність шляхом 

повідомлень у засобах масової інформації:  
А) не менш як двічі на рік; 

Б) не менше одного разу на рік; 

В) не менше одного разу на місяць; 

Г) не більше одного разу на день. 

 

15. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» Генеральний 

прокурор України особисто звітує перед Верховною Радою України: 

А) у випадках офіційних запитів Верховної Ради України та/або народних 

депутатів; 

Б) не менше одного разу на рік; 

В) не менше одного разу на місяць; 

Г) не менше шести разів на рік. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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16. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» керівники 

регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні 

відповідної ради інформують населення відповідної адміністративно-

територіальної одиниці про результати діяльності на цій території:  

А) не більше одного разу на тиждень; 

Б) не менше одного разу на рік; 

В) не менше одного разу на місяць; 

Г) не менш як двічі на рік. 

 

17. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» органи 

прокуратури оприлюднюють видані ними:  

А) закони України та аналітичні дані до них; 

Б) нормативно-правові акти з питань організації та діяльності прокуратури 

України; 

В) процесуальні документи; 

Г) накази про призначення, звільнення та переведення прокурорів. 

 

18. Що передбачає відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 

принцип незалежності прокурорів?  

А) високий розмір посадових окладів, надбавок за вислугу років та інших 

виплат працівникам прокуратури; 

Б) забезпечення фінансування та належних умов функціонування 

прокуратури; 

В) відсутність контролю за виконанням планових завдань; 

Г) існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи 

іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні 

службових обов’язків. 

 

19. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» на прокуратуру 

НЕ можуть покладатися:  
А) функції, не передбачені Конституцією України; 

Б) функція представництва інтересів громадян або держави в суді; 

В) функція підтримання державного обвинувачення; 

Г) функція 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. 

 

20. Хто відкриває та проводить засідання Ради прокурорів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до обрання голів 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру»? 

А) особи, які перші у списках зареєстрованих; 

Б) найстарші за віком члени цих органів із числа прокурорів; 

В) особи, найстарші за займаною посадою; 

Г) секретарі даних органів. 

 



26 
 

21. Протягом якого періоду часу за слідчими органів прокуратури 

зберігається право носіння вогнепальної зброї відповідно до Перехідних 

положень Закону України «Про прокуратуру»? 

А) до моменту внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» та 

Конституції України; 

Б) не більше трьох років з дня набрання чинності Кримінальним 

процесуальним кодексом України; 

В) до дня початку діяльності державного бюро розслідувань, але не більше 

п’яти років з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом 

України; 

Г) втрачають з моменту вступу в дію Закону України «Про прокуратуру». 

 

22. Якому державному органу доручено до набрання чинності Законом 

України «Про прокуратуру» утворити районні, міжрайонні, міські, 

міськрайонні, міжрайонні у містах центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з урахуванням потреб відповідної адміністративно-

територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до вторинної правової 

допомоги? 

А) Генеральній прокуратурі України; 

Б) Кабінету Міністрів України; 

В) Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини; 

Г) Міністерству юстиції України. 

 

23. Чим із переліченого забезпечується єдність системи прокуратури 

України відповідно до Закону України «Про прокуратуру»? 
А) особливим порядком призначення прокурора на посаду, звільнення з 

посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

Б) можливістю запровадження спеціалізації прокурорів; 

В) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України; 

Г) можливістю делегування повноважень від одного органу прокуратури 

іншому. 

 

24. Завдяки яким чинникам забезпечується ефективне виконання 

функцій прокуратури органами прокуратури України відповідно до 

Закону України «Про прокуратуру»? 

А) завдяки організації та координації діяльності усіх органів прокуратури 

Генеральною прокуратурою України; 

Б) завдяки звітності нижчих органів прокуратури перед вищими; 

В) завдяки запровадженню в системі прокуратури України прокурорського 

самоврядування; 

Г) завдяки існуванню гарантії незалежності прокурорів від незаконного 

політичного, матеріального чи іншого впливу при прийнятті ними рішень при 

виконанні службових обов’язків. 
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25. З якою метою здійснюється міжнародне співробітництво в системі 

прокуратури України та безпосередньо Спеціалізованою антикорупційною 

прокуратурою відповідно до Закону України «Про прокуратуру»? 

А) з метою реалізації функцій прокуратури; 

Б) з метою презентації прокуратури України на міжнародній арені; 

В) з метою презентації правоохоронної системи України на міжнародній 

арені; 

Г) в інтересах запозичення міжнародного досвіду у сфері діяльності судів. 

 

26. Яке місце (статус) обіймає в системі прокуратури України 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру»? 

А) самостійного органу зі спеціальним статусом незалежного від 

Генеральної прокуратури України; 

Б) самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури 

України; 

В) регіональної прокуратури; 

Г) самостійного структурного підрозділу Національного антикорупційного 

бюро України. 

 

27. До яких прокуратур відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» прирівняно за статусом територіальні філії Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури? 

А) несамостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури 

України; 

Б) регіональної прокуратури; 

В) місцевої прокуратури; 

Г) статус територіальних філій законом не врегульовано. 

 

28. Ким і в якому порядку відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» утворюється Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

та визначається її структура і штат? 

А) Президентом України за клопотанням Генерального прокурора України; 

Б) Кабінетом Міністрів України за клопотанням Директора Національного 

антикорупційного бюро України, погодженого з Генеральним прокурором 

України; 

В) Генеральним прокурором України за погодженням із Радою прокурорів 

України; 

Г) Генеральним прокурором України за погодженням із Директором 

Національного антикорупційного бюро України. 

 

29. Яку функцію із зазначених нижче відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру» НЕ покладено на Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру? 
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А) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним 

антикорупційним бюро України; 

Б) здійснення нагляду за виконанням судових рішень у кримінальних 

провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 

В) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з 

корупцією правопорушеннями; 

Г) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях. 

 

30. У яких випадках відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснює представництво 

інтересів громадянина або держави в суді? 
А) у всіх випадках за наявності підстав представництва, визначених 

законом; 

Б) у випадках, передбачених законом і пов’язаних із корупційними або 

пов’язаними з корупцією правопорушеннями; 

В) за необхідності захисту інтересів держави в особі Національного 

антикорупційного бюро України; 

Г) за умови визнання такої необхідності судом. 
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[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
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А. ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. 
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http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=194701
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7. Козьяков І. Прокуратура vs правоохоронні органи у складі сектору 
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9. Організація роботи в органах прокуратури України: навчальний 

посібник / кол. авт.; за ред. Осадци О.М.; Кравчука В.М. – Київ: Національна 

академія прокуратури України, 2019. – 356 с. 

10. Рекомендації для вивчення порядку розгляду звернень і запитів та 

особистого прийому громадян в органах прокуратури України / кол. авт. – Київ: 

Національна академія прокуратури України, 2018. – 40 с. 

11. Черв’якова О. Забезпечення принципу гласності в діяльності 
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Тема 3. Статус та повноваження прокурора з виконання покладених 

на нього функцій 

 

Тестові завдання 

 

1. У якому порядку відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 

здійснюється призначення посади заступника Генерального прокурора 

України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,  його 

першого заступника та заступника? 

А) указом Президента України за поданням Генерального прокурора 

України; 

Б) Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу;  

В) за результатами відкритого конкурсу наказом Генерального прокурора 

України, погодженого із Директором Національного антикорупційного бюро 

України; 

Г) наказом Генерального прокурора України за поданням Ради прокурорів 

України. 

 

2. Які посадові особи відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 

можуть здійснювати функції прокуратури в Україні? 

А) особи, які обіймають адміністративні посади в органах прокуратури; 

Б) виключно прокурори; 

В) як прокурори, так і інші працівники прокуратури з числа державних 

службовців; 

Г) як прокурори, так і посадові особи інших органів державної влади, яким 

функції прокурорів делеговано у встановленому законом порядку. 
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3. Хто здійснює нагляд відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» за досудовим розслідуванням корупційних злочинів, 

вчинених прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури? 
А) прокурор, який визначається Генеральним прокурором України із числа 

своїх заступників (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури) або керівників департаментів Генеральної прокуратури України; 

Б) прокурор, який вніс відомості про вчинене кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

В) прокурор, який за розподілом обов’язків уповноважений на 

процесуальне керівництво розслідуваннями, які проводяться детективами 

Національного антикорупційного бюро України;  

Г) безпосередньо керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

4. Хто організовує діяльність Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру»? 

А) Генеральний прокурор України; 

Б) перший заступник Генерального прокурора України; 

В) заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

Г) керівник антикорупційного центру. 

 

5. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» заступник 

Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури має повноваження: 

А) призначати і звільняти першого заступника та заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  

Б) визначати систему оплати та посадові оклади підпорядкованим 

прокурорам; 

В) самостійно за потреби змінювати структуру Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

Г) розподіляти обов’язки між першим заступником та заступником 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

6. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», у якій частині 

прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

підпорядковуються керівнику цієї прокуратури? 
А) в частині виконання письмових вказівок з питань реалізації покладених 

функціональних обов’язків; 

Б) виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного 

характеру, пов’язаних із організаційними питаннями діяльності прокурорів та 

органів прокуратури; 

В) з питань реалізації прокурорами покладених на них функціональних 

обов’язків, так і з організаційних питань діяльності прокурорів та органів 

прокуратури; 
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Г) прокурори є незалежними в своїй функціональній діяльності і не 

підпорядковуються керівнику при їх практичній реалізації. 

 

7. Де розташовується відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» Спеціалізована антикорупційна прокуратура та її 

територіальні філії? 

А) в службових приміщеннях Національного антикорупційного бюро 

України або в службових приміщеннях Генеральної прокуратури України 

(регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших 

службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи 

місцевої прокуратури); 

Б) в службових приміщеннях, які розташовані за юридичною адресою 

Генеральної прокуратури України; 

В) в будівлі, спеціально виділеної Кабінетом Міністрів України під 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру; 

Г) питання щодо розміщення Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури законом не врегульовано. 

 

8. Якими повноваженнями щодо Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури наділяє закон Генерального прокурора України? 
А) представляти Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у зносинах із 

державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями тощо; 

Б) видавати накази з питань, що належать до його адміністративних 

повноважень;  

В) здійснювати розподіл обов’язків між першим заступником та 

заступниками Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Г) визначати групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження в 

особливо складних кримінальних провадженнях. 

 

9. Прокурор призначається на посаду: 

А) строком на 5 років та може бути звільнений з посади, його 

повноваження на посаді можуть бути припинені лише з підстав та в порядку, 

передбаченому цим Законом; 

Б) строком на 3 роки та може бути звільнений з посади, його повноваження 

на посаді можуть бути припинені лише з підстав та в порядку, передбаченому 

цим Законом; 

В) безстроково та може бути звільнений з посади, його повноваження на 

посаді можуть бути припинені лише з підстав та в порядку, передбачених цим 

Законом; 

Г) безстроково та не може бути звільнений без вмотивованого рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в порядку, передбаченому 

цим Законом.  
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10. Кого негайно повідомляють про початок кримінального 

провадження стосовно прокурора? 

А) Раду прокурорів України; 

Б) Генерального прокурора України; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів; 

Г) Вищу раду юстиції. 

 

11. Адміністративне підпорядкування прокурорів: 
А) може бути підставою для обмеження або порушення незалежності 

прокурорів під час виконання ними своїх повноважень; 

Б) не може бути підставою для обмеження або порушення незалежності 

прокурорів під час виконання ними своїх повноважень; 

В) є єдиною підставою обмеження незалежності прокурора прокурорів під 

час виконання ними своїх повноважень; 

Г) є однією з підстав для обмеження або порушення незалежності 

прокурорів під час виконання ними своїх повноважень. 

 

12. Хто має право видавати письмові накази адміністративного 

характеру, що є обов’язковими до виконання всіма прокурорами? 

А) Рада прокурорів України; 

Б) Генеральний прокурор України; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; 

Г) таким правом не наділений жодний орган. 

 

13. Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору 

нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати 

інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій 

прокуратури, виключно: 

А) в межах та порядку, визначених розподілом обов’язків; 

Б) в межах та порядку, визначених всеукраїнською конференцією 

працівників прокуратури; 

В) в межах та порядку, визначених законом; 

Г) в межах та порядку, визначених колегіями прокуратур. 

 

14. Хто є прокурором вищого рівня для прокурорів, керівників та 

заступників керівників підрозділів місцевої прокуратури? 

А) керівник відповідної регіональної прокуратури; 

Б) перший заступник та заступник керівника регіональної прокуратури 

відповідно до розподілу обов’язків; 

В) заступник керівника регіональної прокуратури відповідно до розподілу 

обов’язків; 

Г) керівник місцевої прокуратури чи його перший заступник або заступник 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

15. Обов’язковими для виконання відповідним прокурором є: 
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А) накази адміністративного характеру, а також вказівки, що прямо 

стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, видані (віддані) в 

письмовій формі в межах повноважень, визначених законом;  

Б) питання законодавчо не врегульовано; 

В) усні вказівки прокурора вищого рівня, видані у межах повноважень, 

визначених галузевими наказами Генерального прокурора України; 

Г) накази адміністративного характеру, вказівки та рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, видані (віддані) в письмовій 

формі у межах повноважень, визначених галузевими наказами Генерального 

прокурора України. 

 

16. Перебування на посаді прокурора несумісне з: 

А) участю у виборному органі громадських організацій; 

Б) участю у виборному органі релігійних організацій; 

В) обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому 

державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким 

мандатом на державних виборних посадах; 

Г) питання законодавчо не врегульовано. 

 

17. Прокурор НЕ може належати до: 

А) професійної спілки; 

Б) громадської організації; 

В) питання законодавчо не врегульовано; 

Г) політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. 

 

18. Прокурор за його заявою може бути відряджений для роботи у: 

А) Раді прокурорів України; 

Б) Всеукраїнській конференції працівників прокуратури; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів; 

Г) можливість відрядження для роботи в інших органах законодавчо не 

передбачена.  

 

19. Прокурор має право брати участь у прокурорському 

самоврядуванні для: 

А) вирішення питань, пов’язаних зі здійсненням процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням;  

Б) вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури; 

В) вирішення питань, пов’язаних з діяльністю професійної спілки;  

Г) вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів. 

 

20. Прокурор зобов’язаний проходити таємну перевірку на 

доброчесність: 

А) кожного разу при призначенні на нову посаду;  

Б) щорічно; 
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В) така вимога законодавчо не передбачена; 

Г) за окремим рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів.  

 

21. Таємну перевірку доброчесності прокурорів Генеральної 

прокуратури України, регіональних і місцевих прокуратур проводять: 

А) Національне антикорупційне бюро України в порядку, визначеному 

законом; 

Б) підрозділи Служби безпеки України в порядку, визначеному законом; 

В) підрозділи внутрішньої безпеки в порядку, затвердженому Генеральним 

прокурором України; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів в порядку, 

визначеному Законом України «Про прокуратуру».  

 

22. Шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю прокурора: 

А) відшкодовується державою незалежно від його вини в порядку, 

визначеному законом; 

Б) відшкодовується державою залежно від його вини в порядку, 

визначеному законом; 

В) відшкодовується прокурором залежно від його вини в порядку, 

визначеному законом; 

Г) питання законодавчо не врегульовано. 

 

23. Положення про службове посвідчення прокурора та його зразок 

затверджуються: 

А) Генеральним прокурором України; 

Б) Радою прокурорів України; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів; 

В) питання законодавчо не врегульовано. 

 

24. Службове посвідчення прокурора вручається: 

А) членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Б) членом Ради прокурорів України; 

В) Генеральним прокурором України або за його дорученням іншим 

прокурором; 

В) питання законодавчо не врегульовано. 

 

25. Прокурор підтримує державне обвинувачення в судовому 

провадженні щодо: 

А) адміністративних правопорушень; 

Б) корупційних правопорушень; 

В) кримінальних правопорушень; 

Г) порушень дисциплінарного характеру. 
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26. Ким може здійснюватися представництво в суді інтересів держави 

в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України?  

А) керівником регіональної прокуратури за вказівкою Генерального 

прокурора України чи його першого заступника; 

Б) прокурором Генеральної прокуратури України або регіональної 

прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом Генерального 

прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно до 

компетенції; 

В) заступником Генерального прокурора України відповідно до 

компетенції та розподілу обов’язків; 

Г) начальником відповідного департаменту Генеральної прокуратури 

України за вказівкою Генерального прокурора України. 

 

27. Прокурор здійснює представництво інтересів громадян або 

держави у суді виключно: 

А) після надання суду нотаріально засвідченого доручення громадянина 

або відповідного суб’єкта владних повноважень; 

Б) за рішенням Кабінету Міністрів України; 

В) за дорученням Генерального прокурора України; 

Г) після підтвердження судом підстав для представництва. 

 

28. Яким законом передбачено права і обов’язки прокурора при 

підтриманні ним державного обвинувачення в судовому провадженні? 
А) Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність»; 

Б) Законом України «Про прокуратуру»; 

В) Кримінальним процесуальним кодексом України; 

Г) Конституцією України. 

 

29. На якому етапі судового провадження прокурор має право 

вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи? 

А) на етапі врегулювання спору у досудовому порядку; 

Б) після підтвердження судом підстав для представництва; 

В) лише після звернення до суду з позовом; 

Г) на будь-якому етапі судового провадження. 

 

30. Кому надано право подання цивільного позову у кримінальному 

провадженні?  

А) прокурору, який бере участь у кримінальному провадженні; 

Б) керівнику регіональної прокуратури; 

В) керівнику підрозділу відповідного відділу Генеральної прокуратури 

України; 

Г) керівнику місцевої прокуратури. 
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1. Кому надано право на зміну, доповнення, відкликання, відмовлення 

від позову (заяви, подання), апеляційної, касаційної скарги, заяви про 

перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про 

перегляд рішення Верховним Судом України?  

А) представнику відповідного відділу Генеральної прокуратури України; 

Б) прокурору, який брав участь у справі; 

В) прокурору, який її подав, або прокурору вищого рівня; 

Г) керівнику місцевої прокуратури. 

 

2. Хто здійснює координацію діяльності правоохоронних органів 

відповідного рівня у сфері протидії злочинності при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство?  
А) координаційний комітет керівників правоохоронних органів; 

Б) директор Національного антикорупційного бюро України; 

В) керівник відповідного управління Генеральної прокуратури України; 

Г) Генеральний прокурор України, керівники регіональних та місцевих 

прокуратур, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

3. Яким нормативно-правовим актом визначається порядок 

організації роботи з координації діяльності правоохоронних органів? 

А) наказом Генерального прокурора України; 

Б) Положенням, що затверджується спільним наказом Генерального 

прокурора України, керівників інших правоохоронних органів з реєстрацією у 

Міністерстві юстиції України; 

В) Положенням відповідного правоохоронного органу, затвердженого 

наказом його керівника, узгодженого з Генеральною прокуратурою України; 

Г) Положенням, затвердженим рішенням Кабінету Міністрів України. 

 

4. Які координаційні повноваження прокурора НЕ належать до його 

компетенції?  

А) проведення спільних нарад; 

Б) надання вказівок, виконання яких є обов’язковим до виконання усіма 

правоохоронними органами; 

В) створення міжвідомчих робочих груп та проведення узгоджених 

заходів; 

Г) здійснення аналітичної діяльності. 

 

5. Ким може бути оскаржена наявність підстав для представництва 

прокурора в суді? 

А) громадянином чи його законним представником або суб’єктом владних 

повноважень; 

Б) представниками громадських організацій; 
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В) народними депутатами України; 

Г) нотаріусом. 

 

6. Дії прокурора у разі виявлення незаконного перебування особи у 

місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи 

позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового характеру, 

іншому місці, в якому особа примусово тримається: 

А) терміново повідомити керівника прокуратури вищого рівня з метою 

отримання відповідних вказівок; 

Б) зобов’язаний негайно звільнити незаконно утримувану особу; 

В) звернутися до суду про звільнення незаконно утримуваної особи; 

Г) зобов’язати керівників вищого рівня вказаних органів провести 

перевірку встановлених порушень та відповідно реагувати. 

 

7. Дії прокурора у разі встановлення невідповідності законодавству 

наказів, розпоряджень, інших актів відповідних органів і установ 

попереднього ув’язнення, виконання покарань та інших місць, в яких 

особи примусово тримаються: 

А) звернутися до суду із заявою щодо невідповідності законодавству 

локального нормативно-правового акта; 

Б) негайно направити повідомлення керівнику прокуратури вищого рівня 

та інформувати Генеральну прокуратуру України;  

В) здійснити передбачені законом дії щодо порушення відповідного 

кримінального провадження; 

Г) вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення 

порушень закону, також самостійно скасувати незаконні акти індивідуальної 

дії. 

 

8. Які засоби прокурорського реагування може застосовувати 

прокурор при здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян?  

А) письмові вказівки; 

Б) протест; 

В) подання; 

Г) попередження. 

 

9. Якими законами передбачені права і обов’язки прокурора при 

здійсненні ним нагляду за додержанням законів органами, що проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство? 

А) Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», 

Кримінальним процесуальним кодексом України; 

Б) Закон України «Про прокуратуру»; 

В) Кримінальним кодексом України; 
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Г) Закон України «Про запобігання корупції». 

 

10. Право подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України в цивільній, адміністративній, господарській 

справі надається: 

А) прокурору регіональної прокуратури; 

Б) прокурору місцевої прокуратури; 

В) керівнику управління Генеральної прокуратури України; 

Г) Генеральному прокурору України, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних прокуратур. 

 

11. Наявність якої освіти є вимогою для призначення особи 

прокурором місцевої прокуратури? 

А) базової загальної освіти; 

Б) вищої технічної освіти;  

В) неповної вищої юридичної освіти; 

Г) вищої юридичної освіти. 

 

12. Прокурором регіональної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має: 

А) базову вищу освіту та стаж роботи в правоохоронних органах; 

Б) стаж роботи в галузі права не менше трьох років;  

В) освіту за фахом та стаж роботи на посадах державних службовців в 

органах прокуратури не менше семи років; 

Г) стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років. 

 

13. Прокурором Генеральної прокуратури України може бути 

призначений громадянин України, який має: 

А) стаж роботи в галузі права не менше п’яти років; 

Б) стаж роботи на посаді прокурора не менше п’яти років; 

В) освіту за фахом та стаж роботи на посадах державних службовців в 

органах прокуратури не менше десяти років; 

Г) стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років. 

 

14. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до кандидата на 

посаду прокурора, має право звернутися до:  

А) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь 

у доборі кандидатів на посаду прокурора; 

Б) відділу роботи з кадрами місцевих та регіональних прокуратур із заявою 

про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора; 

В) Генеральної прокуратури України із заявою про участь у доборі 

кандидатів на посаду прокурора; 

Г) Ради прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду 

прокурора. 
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15. Форма і зміст заяви про участь у доборі кандидатів на посаду 

прокурора, анкети кандидата на посаду прокурора затверджуються: 
А) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів; 

Б) Генеральною прокуратурою України; 

В) Міністерством юстиції України; 

Г) заступником Генерального прокурора України відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

16. До участі в доборі кандидатів на посаду прокурора допускаються 

особи, які:  

А) подали заяву на участь у конкурсі; 

Б) подали всі необхідні документи, що відповідають вимогам, 

установленим до кандидата на посаду прокурора;  

В) звернулись до Генеральної прокуратури України із заявою про участь у 

доборі кандидатів на посаду прокурора; 

Г) звернулись до Ради прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів 

на посаду прокурора. 

 

17. Результати кваліфікаційного іспиту дійсні протягом: 

А) трьох років; 

Б) п’яти років; 

В) десяти років;  

Г) пожиттєво. 

 

18. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів визначає 

рейтинг кандидатів на посаду прокурора відповідно до:  

А) кількості балів; 

Б) оцінки; 

В) рекомендації прокурора регіонального рівня; 

Г) кількості наукових праць. 

 

19. Кандидат на посаду прокурора проходить спеціальну підготовку 

протягом: 
А) двох років; 

Б) одного року; 

В) трьох років; 

Г) не проходить взагалі. 

 

20. У період проходження кандидатом на посаду прокурора спеціальної 

підготовки йому щомісячно виплачується стипендія не менше двох третин 

посадового окладу: 

А) викладача Національної академії прокуратури України; 

Б) прокурора Генеральної прокуратури України; 

В) прокурора місцевої прокуратури; 
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Г) старшого прокурора. 

 

21. Навчальний план, порядок проходження кандидатами на посаду 

прокурора спеціальної підготовки та методика її оцінювання 

затверджуються:  
А) Генеральним прокурором України; 

Б) Міністерством освіти та науки України; 

В) ректором Національної академії прокуратури України; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 

 

22. Кваліфікаційний іспит проводиться з метою перевірки рівня 

теоретичних знань у галузі права, європейських стандартів у сфері захисту 

прав людини, володіння державною мовою, аналітичних здібностей 

кандидатів та практичних навичок і складається з: 

А) співбесіди; 

Б) письмового іспиту та співбесіди;  

В) анонімного тестування та практичного завдання; 

Г) анонімного письмового іспиту. 

 

23. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту 

подання кандидатом на посаду прокурора неправдивих відомостей або 

підроблених документів Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

приймає рішення:  

А) про відмову в зарахуванні кандидата до резерву на заміщення вакантних 

посад прокурорів; 

Б) про відкриття дисциплінарного провадження; 

В) про заміну та дооформлення пакету документів; 

Г) про відкриття адміністративного провадження. 

 

24. З метою отримання знань та навичок практичної діяльності на 

посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил 

прокурорської етики кандидат на посаду прокурора проходить протягом 

одного року спеціальну підготовку в: 

А) регіональній прокуратурі; 

Б) Національній академії прокуратури України; 

В) місцевій прокуратурі; 

Г) Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі; 

 

25. Про результати проходження кандидатами на посаду прокурора 

спеціальної підготовки Національна академія прокуратури України 

повідомляє:  

А) Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів; 

Б) всеукраїнську конференцію прокурорів; 

В) Генерального прокурора України; 

Г) Раду прокурорів України. 
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26. Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади прокурора 

(крім посади Генерального прокурора України) Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів до проведення конкурсу розміщує 

відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті не пізніше ніж: 
А) за 10 днів  

Б) за 20 днів; 

В) за 30 днів; 

Г) за 15 днів. 

 

27. За результатами конкурсу Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів надсилає керівнику відповідної прокуратури: 

А) подання про призначення кандидата на посаду прокурора органу 

прокуратури, на зайняття вакантної посади в якому кандидат подавав заяву; 

Б) подання про звільнення працівників, якщо є нова кандидатура на 

зайняття посади прокурора; 

В) подання про переведення працівників, якщо є нова кандидатура на 

зайняття посади прокурора; 

Г) наказ про призначення кандидата на посаду прокурора органу 

прокуратури, на зайняття вакантної посади в якому кандидат подавав заяву. 

 

28. Кандидат на посаду прокурора, який не пройшов спеціальну 

підготовку успішно, після закінчення строку на оскарження рішення 

Національної академії прокуратури України (у разі якщо скарга не була 

подана) або за результатами розгляду скарги, у задоволенні якої було 

відмовлено, виключається Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів: 

А) з резерву на заміщення вакантних посад прокурорів; 

Б) з кадрового складу органів прокуратури України; 

В) з числа слухачів Національної академії прокуратури України; 

Г) з числа магістрантів Національної академії прокуратури України. 

 

29. З дня отримання подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів керівник прокуратури своїм наказом призначає кандидата на 

посаду прокурора не пізніше: 

А) 25 днів; 

Б) 45 днів; 

В) 60 днів;  

Г) 30 днів.  

 

30. Текст Присяги прокурора підписується прокурором і зберігається: 

А) в його трудовій книжці; 

Б) у керівника прокуратури; 

В) у працівника; 

Г) в його особовій справі. 
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Тема 5. Підтримання публічного (державного) обвинувачення в суді 

 

Тестові завдання 

 

1. Призначення прокурора на посаду керівника підрозділу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється: 

А) Генеральним прокурором України; 

Б) заступником Генерального прокурора України – керівником 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

В) головою конкурсної комісії; 

Г) прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

 

2. Призначення прокурора на адміністративну посаду – керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється строком на: 

А) п’ять років; 

Б) шість років; 

В) сім років; 

Г) десять років. 
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3. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для 

призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України 

враховує: 
А) рівень професійної компетентності та середній бал додатку до диплома 

про вищу юридичну освіту; 

Б) професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його 

управлінсько-організаторські здібності і досвід роботи; 

В) результати тестів на знання законодавства (професійного тесту); 

Г) рівень етичної поведінки кандидата для призначення на адміністративну 

посаду. 

 

4. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на 

адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України 

прокурора має бути: 

А) письмово вмотивованою; 

Б) усною; 

В) оголошена у засобах масової інформації; 

Г) підтверджена відповідним актом. 

 

5. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було 

відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити 

таку відмову до: 

А) Генерального прокурора України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) Президента України; 

Г) одного із заступників Генерального прокурора України. 

 

6. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» особа, призначена 

на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після:  

А) подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Б) складення Присяги прокурора; 

В) подання Генерального прокурора України; 

Г) отримання службового посвідчення прокурора. 

 

7. Хто відповідно до Закону України «Про прокуратуру» може 

подавати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

інформацію про доброчесність кандидатів на посаду прокурора після 

офіційного оприлюднення списку кандидатів, які успішно склали 

кваліфікаційний іспит?  

А) громадські організації та фізичні особи; 

Б) виключно посадові особи органів місцевого самоврядування; 

В) Генеральний прокурор України; 

Г) прокурор регіонального рівня. 
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8. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» кандидат на 

посаду прокурора, щодо якого прийнято рішення про неуспішне 

проходження спеціальної підготовки, може оскаржити таке рішення до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів:  

А) протягом 10 днів; 

Б) протягом 25 днів; 

В) протягом 30 днів; 

Г) протягом 15 днів. 

 

 

9. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» кандидат на 

посаду прокурора вважається таким, що успішно пройшов спеціальну 

підготовку протягом одного року, в Національній академії прокуратури 

України, якщо за результатом іспиту отримав:  

А) більше 50 відсотків максимально можливого бала; 

Б) більше 30 відсотків максимально можливого бала; 

В) більше 80 відсотків максимально можливого бала; 

Г) більше 70 відсотків максимально можливого бала. 

 

10. Умовою участі прокурора в конкурсі щодо переведення до іншого 

органу прокуратури є подання заяви: 

А) про переведення; 

Б) про участь у конкурсі; 

В) про призначення; 

Г) про звільнення.  

 

11. Генеральний прокурор України призначається на посаду: 

А) Президентом України за згодою Верховної Ради України; 

Б) головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) головою Верховної Ради України; 

Г) керівником Адміністрації Президента України.  

 

12. Строк повноважень Генерального прокурора України становить: 

А) сім років; 

Б) десять років; 

В) п’ятнадцять років; 

Г) п’ять років.  

 

13. Порядок надання згоди на призначення на посаду Президентом 

України Генерального прокурора України встановлюється регламентом:  

А) Верховної Ради України; 

Б) Генеральної прокуратури України; 

В) Міністерства юстиції України; 

Г) Кабінету Міністрів України.  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran22#n22
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14. Рішення Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на 

призначення на посаду Генерального прокурора України є підставою для 

письмового подання Президента України про надання згоди на: 

А) призначення іншого кандидата; 

Б) призначення одного із заступників Генерального прокурора України; 

В) звільнення виконувача обов’язків Генерального прокурора України; 

Г) призначення попередньо запропонованого кандидата. 

 

15. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» дисциплінарне 

провадження – це: 

А) процедура розгляду судом загальної юрисдикції скарги (заяви), в якій 

містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку; 

Б) процедура розгляду керівником прокуратури скарги (заяви), в якій 

містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку; 

В) процедура розгляду відповідним органом, що здійснює дисциплінарне 

провадження скарги (заяви), в якій містяться відомості про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку; 

Г) процедура розгляду Радою прокурорів України скарги (заяви), в якій 

містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 

 

16. Ким здійснюється дисциплінарне провадження відповідно до 

Закону України «Про прокуратуру» стосовно прокурора? 

А) відділами роботи з кадрами в органах прокуратури України; 

Б) заступником керівника прокуратури, відповідно до розподілу обов’язків; 

В) керівником регіональної та місцевої прокуратури; 

Г) відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження. 

 

17. Що із наведеного згідно із Законом України «Про прокуратуру» є 

підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності? 

А) невчасна подача звіту; 

Б) виїзд за кордон на відпочинок; 

В) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

Г) порушення Правил дорожнього руху. 

 

18. Ким приймається вмотивоване рішення відповідно до Закону 

України «Про прокуратуру» про необхідність проведення атестації 

прокурора під час здійснення щодо нього дисциплінарного провадження? 

А) Генеральним прокурором України; 

Б) відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження; 

В) Радою прокурорів України; 

Г) керівником прокуратури. 

 

19. Яким органом здійснюється дисциплінарне провадження 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» щодо прокурора? 
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А) відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження 

прокурорів; 

Б) Адміністрацією Президента України; 

В) Генеральною прокуратурою України; 

Г) Всеукраїнською конференцією працівників прокуратури. 

 

20. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» право на 

звернення до відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження із скаргою (заявою) про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку має: 

А) прокурор регіональної прокуратури; 

Б) прокурор Генеральної прокуратури України; 

В) кожен, кому відомі такі факти; 

Г) фізичні і юридичні особи. 

 

21. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» прізвище, ім’я, 

по батькові прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява): 

А) не підлягають оприлюдненню до моменту прийняття рішення у справі; 

Б) підлягають оприлюдненню; 

В) оприлюднюються на веб-сайті відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження; 

Г) оприлюднюються на офіційному Веб-сайті Національної академії 

прокуратури України. 

 

22. Хто може відмовити у відкритті дисциплінарного провадження 

щодо прокурора за наявності підстав, визначених законом? 
А) Генеральний прокурор України; 

Б) члени відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження; 

В) керівник прокуратури; 

Г) секретаріат відповідного органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження. 

 

23. Хто має право звернутися до відповідного органу, що здійснює 

дисциплінарне провадження, із клопотанням про необхідність 

відсторонення прокурора від посади до завершення дисциплінарного 

провадження? 

А) член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Б) Генеральний прокурор України; 

В) керівник прокуратури; 

Г) Рада прокурорів України. 

 

24. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», що невідкладно 

вручається прокурору, якого відсторонено від посади? 

А) копія трудової книжки; 

Б) копія наказу; 
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В) копія скарги (заяви); 

Г) копія особової справи. 

 

25. В який строк проводиться перевірка відомостей про наявність 

підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності? 

А) який не перевищує 2 місяців із дня реєстрації скарги (заяви), а в разі 

неможливості завершення перевірки протягом цього строку він може бути 

продовжений Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, але не 

більше як на місяць; 

Б) який не перевищує 3 місяців із дня реєстрації скарги (заяви); 

В) який не перевищує 15 днів із дня реєстрації скарги (заяви); 

Г) який не перевищує 20 днів із дня реєстрації скарги (заяви). 

 

26. Висновок та зібрані у процесі перевірки матеріали дисциплінарного 

провадження щодо прокурора передаються на розгляд відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження, та мають бути отримані 

його членами не пізніш як: 

А) за п’ять днів до засідання; 

Б) за десять днів до засідання; 

В) за сім днів до засідання; 

Г) за три дні до засідання. 

 

27. Хто приймає рішення про можливість розгляду висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора за 

відсутності відповідного прокурора? 
А) Генеральний прокурор України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; 

В) Рада прокурорів України; 

Г) профспілковий комітет. 

 

28. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного 

проступку прокурора відбувається на засіданні: 

A) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Б) Колегії Генеральної прокуратури України; 

В) Ради прокурорів України; 

Г) профспілкового комітету 

Д) відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження 

 

29. Повідомлення про час та місце проведення засідання відповідного 

органу, що здійснює дисциплінарне провадження має бути надіслано не 

пізніш як за: 

А) десять днів до дня проведення засідання; 

Б) п’ять днів до дня проведення засідання; 

В) сім днів до дня проведення засідання; 

Г) три дні до дня проведення засідання. 
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30. Прокурор з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення 

вважається таким, який притягувався до дисциплінарної відповідальності 

протягом: 
А) двох років; 

Б) одного року; 

В) шести місяців;  

Г) трьох місяців. 
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Тема 6. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні примусових 

заходів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

 

Тестові завдання 

 

1. Прокурор може оскаржити рішення, прийняте за результатами 

дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до Вищої 

ради юстиції протягом: 

А) трьох місяців з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії 

рішення; 

Б) одного року з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії 

рішення; 

В) десяти днів з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії 

рішення; 

Г) одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії 

рішення. 

 

2. Прокурора НЕ може бути притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 

А) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 

Б) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

В) збереження таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою 

прокурору під час виконання повноважень; 

Г) публічного висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості. 
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3. Що НЕ належить до дисциплінарних стягнень, які можуть бути 

накладені на прокурора? 

А) звільнення з посади в органах прокуратури; 

Б) заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури 

вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому 

прокурор обіймає посаду (крім Генерального прокурора України); 

В) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

Г) догана. 

 

4. Дисциплінарні провадження, розпочаті до 15 квітня 2016 року, 

закінчуються:  
А) в порядку, визначеному у Розділі 6 Закону України «Про прокуратуру»; 

Б) відповідно до рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії; 

В) відповідно до рішення Генерального прокурора України; 

Г) в порядку, що діяв на момент їх порушення. 

 

5. НЕ можуть бути прийняті особи, які протягом п’яти років до дня 

набрання чинності Законом України «Про прокуратуру» працювали 

(проходили службу) незалежно від тривалості у спеціально уповноважених 

підрозділах по боротьбі з корупцією в органах прокуратури, Міністерства 

внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, 

Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та митних 

органах: 

А) на службу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Б) на службу до місцевої прокуратури; 

В) на службу до регіональної прокуратури; 

Г) на службу до військових прокуратур гарнізонів. 

 

6. Прокурор звільняється з посади у разі порушення ним вимог щодо 

несумісності: 

А) за поданням Вищої ради юстиції, яке вона вносить особі, уповноваженій 

приймати рішення про звільнення прокурора; 

Б) Генеральним прокурором України; 

В) за поданням Вищої ради юстиції, яке вона вносить Генеральному 

прокурору України; 

Г) за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яке 

вона вносить особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення 

прокурора. 

 

7. Подання про звільнення Генерального прокурора України з посади 

у разі порушення ним вимог щодо несумісності: 

А) Верховна Рада України вносить Президенту України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вносить до Вищої 

ради юстиції; 

В) Вища рада юстиції вносить до Верховної Ради України; 
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Г) Вища рада юстиції вносить Президенту України. 

 

8. Якщо стан здоров’я відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» унеможливлює здійснення прокурором протягом тривалого 

часу або постійно своїх повноважень: 

А) Вища рада юстиції вносить подання про звільнення прокурора з посади 

Генеральному прокурору України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вносить подання про 

звільнення прокурора з посади особі, уповноваженій приймати рішення про 

звільнення прокурора; 

В) Вища рада юстиції вносить подання про звільнення прокурора з посади 

особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення прокурора; 

Г) Генеральний прокурор України звільняє з посади прокурора за станом 

здоров’я.  

 

9. Звільнення прокурора у разі набрання законної сили судовим 

рішенням про притягнення прокурора до адміністративної 

відповідальності за корупційне правопорушення відбувається: 
А) у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового 

рішення, що набрало законної сили; 

Б) у п’ятиденний строк з дня отримання копії відповідного судового 

рішення, що набрало законної сили; 

В) у семиденний строк з дня отримання копії відповідного судового 

рішення, що набрало законної сили; 

Г) у десятиденний строк з дня отримання копії відповідного судового 

рішення, що набрало законної сили. 

 

10. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав прокурора винним у 

вчиненні адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з 

порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», після набрання таким рішенням законної 

сили повідомляє про це: 

А) керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

Б) Генеральному прокурору України; 

В) особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення прокурора; 

Г) Вищій раді юстиції. 

 

11. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» одна з підстав 

припинення повноважень прокурора: 

А) досягнення 55 років; 

Б) досягнення 60 років; 

В) досягнення 65 років; 

Г) досягнення 70 років. 
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12. Кому повідомляє суд, який ухвалив обвинувальний вирок щодо 

прокурора, після набрання таким вироком законної сили? 

А) керівнику Антикорупційної прокуратури; 

Б) Генеральному прокурору України; 

В) особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення прокурора; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів. 

 

13. Підставою для звільнення прокурора з посади у разі неможливості 

подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді є неподання 

прокурором заяви про переведення до іншого органу прокуратури 

протягом: 

А) 7 днів; 

Б) 10 днів; 

В) 15 днів; 

Г) протягом місяця. 

 

14. Підставою для звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи 

реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або у 

разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури є: 
А) прокурор неодноразово притягувався до дисциплінарної 

відповідальності; 

Б) прокурор притягувався до адміністративної відповідальності; 

В) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути 

здійснено переведення; 

Г) прокурор не подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури 

протягом місяця. 

 

15. Ким звільняється з посади прокурор у разі припинення 

громадянства України або набуття громадянства іншої держави?  

А) керівником відділу кадрів; 

Б) головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії; 

В) головою Ради прокурорів; 

Г) особою, уповноваженою приймати рішення про звільнення прокурора, 

за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

 

16. Прокурор у разі припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави:  
А) звільняється з посади; 

Б) переводиться на аналогічну посаду іншої держави; 

В) тимчасово припиняє виконання обов’язків прокурора; 

Г) продовжує працювати на посаді прокурора. 

 

17. Генеральний прокурор України у разі припинення громадянства 

України або набуття громадянства іншої держави звільняється з посади 

Президентом України: 
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А) за поданням Верховної Ради України; 

Б) за поданням Вищої ради юстиції; 

В) за поданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Г) за поданням Ради прокурорів України. 

 

18. Який з визначених Законом України «Про прокуратуру» органів є 

суб’єктом внесення подання про звільнення прокурора з посади? 

А) Вища рада юстиції або Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів; 

Б) Генеральний прокурор України; 

В) Головний військовий прокурор стосовно прокурорів військових 

прокуратур; 

Г) Рада прокурорів України. 

 

19. Президент України видає указ про звільнення Генерального 

прокурора України на підставі та в межах подання: 

А) Верховної Ради України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів чи Вищої ради 

юстиції; 

В) Ради прокурорів України; 

Г) всеукраїнської конференції працівників прокуратури. 

 

20. Повноваження Генерального прокурора України припиняються: 

А) з дня набрання чинності рішення Вищої ради юстиції; 

Б) з дня набрання чинності рішення всеукраїнської конференції 

працівників прокуратури; 

В) з дня набрання чинності рішення Ради прокурорів України; 

Г) з дня набрання чинності постановою Верховної Ради України. 

 

21. Заява Генерального прокурора України про звільнення за власним 

бажанням подається: 

А) до Вищої ради юстиції; 

Б) до всеукраїнської конференції працівників прокуратури; 

В) Президенту України; 

Г) до Верховної Ради України. 

 

22. Генеральний прокурор України має право прийняти рішення 

звільнити з посади: 

А) прокурорів усіх рівнів; 

Б) прокурорів Генеральної прокуратури України; 

В) щодо прокурорів усіх рівнів, окрім прокурорів Спеціалізованої  

антикорупційної прокуратури; 

Г) щодо прокурорів усіх рівнів, окрім прокурорів військових прокуратур. 
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23. До якого часу прокурор продовжує здійснювати свої повноваження 

в разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням? 

А) продовжує здійснювати лише окремі повноваження до прийняття 

рішення по заяві; 

Б) продовжує здійснювати повноваження до прийняття рішення про його 

звільнення; 

В) припиняє здійснювати свої службові повноваження з часу подачі заяви; 

Г) виконує повноваження лише за вказівкою керівника прокуратури. 

 

24. Керівник чи заступник керівника органу прокуратури, де обіймав 

посаду прокурор, повноваження якого було припинено, повідомляє про це: 
А) Генерального прокурора України; 

Б) керівника Спеціалізованої  антикорупційної прокуратури; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів; 

Г) Вищу раду юстиції. 

 

25. Однією із підстав звільнення прокурора з посади є: 

А) неможливість виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

Б) отримання інвалідності; 

В) перебування на лікарняному більше трьох місяців; 

Г) перебування на лікарняному більше шести місяців. 

 

26. Повноваження прокурора припиняються на основі рішення: 

А) Вищої ради юстиції; 

Б) всеукраїнської конференції працівників прокуратури; 

В) Ради прокурорів України; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про неможливість 

подальшого перебування на посаді прокурора. 

 

27. Суд, що ухвалив судове рішення, яким визнав Генерального 

прокурора України винним у вчиненні адміністративного корупційного 

правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції», після набрання таким 

рішенням законної сили повідомляє про це: 

А) Верховну Раду України; 

Б) Вищу раду юстиції; 

В) Раду прокурорів України; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів. 

 

28. Прокурор, щодо якого наявні обставини безпосереднього 

підпорядкування близькій особі, звільняється (з дня виникнення таких 

обставин прокурором чи близькою йому особою не вжито заходів щодо 

добровільного усунення обставин безпосереднього підпорядкування) з 

посади протягом: 
А) семи днів; 
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Б) десяти днів; 

В) п’ятнадцяти днів; 

Г) місяця. 

 

29. Особами, які у встановленому порядку приймають рішення про 

звільнення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, є: 

А) Генеральний прокурор України; 

Б) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

В) Генеральний прокурор України за поданням Керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури; 

Г) Вища рада юстиції. 

 

30. Одним із завдань прокурорського самоврядування є: 

А) захист прокурора від зовнішнього впливу; 

Б) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх 

діяльність; 

В) недопущення помилок у діяльності прокурора; 

Г) забезпечення організації діяльності органів прокуратури. 
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Тема 7. Представництво прокуратурою інтересів громадян або 

держави в суді 

 

Тестові завдання 

 

1. Прокурорське самоврядування здійснюється через: 

А) Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів; 

Б) профспілковий комітет; 

В) всеукраїнську конференцію працівників прокуратури та Раду 

прокурорів України; 

Г) Генерального прокурора України. 

 

2. Найвищим органом прокурорського самоврядування є: 

А) всеукраїнська конференція працівників прокуратури; 

Б) Рада прокурорів України; 

В) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів; 

Г) профспілковий комітет. 

 

3. Рішення всеукраїнської конференції працівників прокуратури є 

обов’язковим для: 

А) Президента України; 

Б) Ради прокурорів України та будь-яких прокурорів; 

В) суддів та працівників апарату суду; 

Г) адвокатів. 

 

4. Ким скликається чергова всеукраїнська конференція працівників 

прокуратури? 

А) Радою прокурорів України; 

Б) Генеральним прокурором України; 

В) Вищою радою суддів; 
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Г) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 

 

5. Чергова всеукраїнська конференція працівників прокуратури 

скликається Радою прокурорів України: 

А) два рази на рік; 

Б) один раз на два роки; 

В) один раз на три роки; 

Г) три рази на рік. 

 

6. Ким може бути скликана позачергова всеукраїнська конференція 

працівників прокуратури? 

А) Радою прокурорів України; 

Б) Генеральним прокурором України; 

В) Вищою радою суддів; 

Г) Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів. 

 

7. Яку кількість представників делегують збори прокурорів місцевих 

прокуратур на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури? 

А) по чотири прокурори від кожної місцевої прокуратури; 

Б) по два прокурори від кожної місцевої прокуратури; 

В) по три прокурори від кожної місцевої прокуратури; 

Г) по шість прокурорів від кожної місцевої прокуратури. 

 

8. Яку кількість представників делегують збори прокурорів 

регіональних прокуратур на всеукраїнську конференцію працівників 

прокуратури? 

А) по три прокурори від кожної регіональної прокуратури; 

Б) по чотири прокурори від кожної регіональної прокуратури; 

В) по два прокурори від кожної регіональної прокуратури; 

Г) по шість прокурорів від кожної регіональної прокуратури. 

 

9. Яку кількість представників делегують збори прокурорів 

Генеральної прокуратури України на всеукраїнську конференцію 

працівників прокуратури? 

А) сім прокурорів Генеральної прокуратури України; 

Б) шість прокурорів Генеральної прокуратури України; 

В) п’ять прокурорів Генеральної прокуратури України; 

Г) чотири прокурори Генеральної прокуратури України. 

 

10. Ким скликаються збори прокурорів для обрання делегатів на 

всеукраїнську конференцію працівників прокуратури? 

А) керівником відповідної прокуратури; 

Б) Радою прокурорів України; 

В) Президентом України; 

Г) Міністром юстиції України. 
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11. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури є 

повноважною за умови присутності на ній: 

А) половини від загальної кількості обраних делегатів; 

Б) не менше однієї третини від загальної кількості обраних делегатів; 

В) не менш двох третин від загальної кількості обраних делегатів; 

Г) п’ятдесяти від загальної кількості обраних делегатів. 

 

12. Рада прокурорів України є повноважною за умови обрання не 

менше: 

А) семи членів; 

Б) дев’яти членів; 

В) тринадцяти членів; 

Г) п’ятнадцяти членів. 

 

13. До компетенції Ради прокурорів України належить: 

А) розгляд повідомлення прокурора про загрозу його незалежності; 

Б) призначення членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) затвердження положення про Раду прокурорів України; 

Г) затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури.  

 

14. НЕ може одночасно бути членом Ради прокурорів України 

прокурор: 

А) який перебуває на адміністративній посаді чи є членом Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів; 

Б) якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності; 

В) регіональної прокуратури (у тому числі військової прокуратури на 

правах регіональної); 

Г) місцевої прокуратури (у тому числі військової прокуратури на правах 

місцевої). 

 

15. Порядок роботи Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

визначається: 
А) наказом Генерального прокурора України; 

Б) положенням, прийнятим всеукраїнською конференцією працівників 

прокуратури; 

В) положенням, затвердженим головою Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів; 

Г) положенням, прийнятим Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів. 

 

16. Яку кількість осіб (адвокатів) призначає з’їзд адвокатів України до 

складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів? 

А) одну особу; 
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Б) дві особи; 

В) три особи; 

Г) чотири особи. 

 

17. Який строк повноважень члена Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів? 
А) два роки; 

Б) три роки; 

В) чотири роки; 

Г) п’ять років. 

 

18. Повноваження члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів припиняються у разі: 
А) вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди; 

Б) припинення громадянства України; 

В) закінчення річного терміну після призначення; 

Г) втрати службового посвідчення. 

 

19. В який строк органи державної влади, котрим направлено запит 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, зобов’язані надати 

відповідну інформацію? 
А) п’ять днів з дня його отримання; 

Б) десять днів з дня його отримання; 

В) п’ятнадцять днів з дня його отримання; 

Г) двадцять днів з дня його отримання. 

 

20. На який строк обирається голова Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів? 

А) один рік; 

Б) два роки; 

В) три роки; 

Г) п’ять років. 

 

21. Організаційне забезпечення діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів здійснюється: 

А) апаратом Генеральної прокуратури України; 

Б) заступником голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) секретаріатом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

Г) Національною академією прокуратури України. 

 

22. Хто може відряджатися до Національної академії прокуратури 

України для забезпечення підвищення кваліфікації прокурорів? 

А) судді; 

Б) адвокати; 

В) прокурори; 
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Г) нотаріуси. 

 

23. Яким нормативним документом регулюється заробітна плата 

прокурора? 

А) Конституцією України; 

Б) Законом України про бюджет на відповідний рік; 

В) Законом України «Про прокуратуру»; 

Г) постановою Кабінету Міністрів України. 

 

24. Не менше скількох відсотків посадових окладів здійснюється 

преміювання прокурорів в межах фонду преміювання? 

А) 5%; 

Б) 10%; 

В) 15%; 

Г) 20%. 

 

25. Скільки мінімальних заробітних плат має становити посадовий 

оклад прокурора місцевої прокуратури з 1 січня 2017 року? 

А) 10; 

Б) 12; 

В) 14; 

Г) 15. 

 

26. У розмірі скількох відсотків прокурорам виплачується щомісячна 

надбавка за вислугу років за наявності стажу роботи понад 10 років? 
А) 10%; 

Б) 15%; 

В) 20%; 

Г) 25%. 

 

27. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування оплати праці 

прокурорів? 

А) Державного бюджету України; 

Б) місцевого бюджету; 

В) Бюджету Генеральної прокуратури України; 

Г) Всеукраїнського благодійного фонду «Відродження». 

 

28. Яка тривалість мінімальної оплачуваної щорічної відпустки 

прокурора? 

А) мінімальна тривалість не визначена; 

Б) 24 дні; 

В) 28 днів; 

Г) 30 днів. 
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29. Де територіально забезпечується службовим житлом прокурор, 

який потребує поліпшення житлових умов після призначення на посаду? 

А) за місцем знаходження прокуратури; 

Б) за місцем попереднього проживання призначеного прокурора; 

В) у найближчому обласному центрі; 

Г) забезпечення прокурора житлом не передбачено. 

 

30. У якому розмірі прокурору може надаватися матеріальна допомога 

для вирішення соціально-побутових питань? 

А) у розмірі, що не перевищує 5 прожиткових мінімумів; 

Б) у розмірі не більше 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

В) у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати 

прокурора; 

Г) у розмірі, що не перевищує двох середньомісячних заробітних плат 

прокурора. 
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9. Представництво прокурором у суді законних інтересів держави: 

наук.-практ. посіб. / О.П. Натрус, Ю.А. Турлова, О.А. Казак та ін. – К.: 

Національна академія прокуратури України, 2016. – 262 с. 

10. Представництво прокурором інтересів держави в суді: підруч. / кол. 

авт.; за ред. І.М. Козьякова, Л.С. Нецької. – Київ: Національна академія 

прокуратури України, 2018. – 292 с. 

11. Безкровний Є.А. Діяльність органів прокуратури України з розгляду 

звернень: організаційно-правовий аспект / Є.А. Безкровний – К.: 2016 р. 

 

Тема 8. Міжнародне співробітництво прокуратури України з 

компетентними органами іноземних держав 

 

Тестові завдання 

 

1. Яким державним органом встановлюється розмір посадових 

окладів, надбавок за вислугу років та інших виплат працівників органів 

прокуратури (державних службовців, службовців, інших працівників)? 
А) Верховною Радою України; 

Б) Кабінетом Міністрів України; 

В) Генеральною прокуратурою України; 

Г) Президентом України. 

 

2. За рахунок якого державного органу здійснюється забезпечення 

військових прокуратур охороною, транспортом та засобами зв’язку (у тому 

числі спеціальними), засобами індивідуального захисту, вогнепальною 

зброєю, іншим необхідним майном, а військовослужбовців військових 

прокуратур – обмундируванням? 

А) Генеральної прокуратури України; 

Б) Кабінету Міністрів України; 

В) Державної фіскальної служби України; 

Г) Міністерства оборони України. 

 

3. Починаючи з якого віку прокурори мають право на отримання 

пенсії за вислугу років? 

А) незалежно від віку; 

Б) 55 років; 

В) 60 років; 

Г) 65 років. 

 

4. За які 60 календарних місяців роботи підряд перед зверненням за 

пенсією визначається розмір виплат (окрім посадових окладів, надбавок за 

вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії?  
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А) за останні 60 календарних місяців такої роботи підряд незалежно від 

наявності перерв; 

Б) за останні 60 календарних місяців такої роботи підряд за умови 

відсутності перерв; 

В) за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд незалежно від 

наявності перерв; 

Г) за будь-які 60 календарних місяців такої роботи за умови відсутності 

перерв. 

 

5. У разі обрання прокурора, який має право на отримання пенсії за 

вислугу років або набуває таке право під час роботи на виборній посаді, 

народним депутатом України на обчислення якої пенсії він має право? 

А) що обчислюється із заробітку народного депутата України або на 

пенсійне забезпечення за вислугу років на службі в органах прокуратури за 

його вибором; 

Б) що обчислюється із заробітку народного депутата України; 

В) на пенсійне забезпечення за вислугу років на службі в органах 

прокуратури; 

Г) лише на пенсію за віком. 

 

6. Право на яке пенсійне забезпечення втрачають прокурори, звільнені 

з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного 

чину або позбавлені класного чину за вироком суду? 
А) за вислугу років; 

Б) за віком; 

В) пенсії по інвалідності; 

Г) всі види пенсійного забезпечення. 

 

7. Якої кількості прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які 

втратили працездатність, не може перевищувати максимальний розмір 

пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації 

та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до 

надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною)? 

А) 8 прожиткових мінімумів; 

Б) 10 прожиткових мінімумів; 

В) 15 прожиткових мінімумів; 

Г) 20 прожиткових мінімумів. 

 

8. Які критерії визначення рівня видатків у Державному бюджеті 

України на фінансування прокуратури? 
А) відповідно до заявлених Офісом Генерального прокуратура України 

видатків; 

Б) не менше рівня видатків попереднього звітного періоду; 
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В) не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного 

здійснення її повноважень відповідно до закону; 

Г) критерії рівня видатків нічим не визначені. 

 

9. Який державний орган здійснює функції головного розпорядника 

коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення 

діяльності прокуратури?  

А) Офіс Генерального прокурора України; 

Б) Кабінет Міністрів України; 

В) Державна фіскальна служба України; 

Г) Рахункова палата Верховної Ради України. 

 

10. Хто забезпечує розташовані на їх території органи та установи 

прокуратури відповідними службовими приміщеннями на умовах оренди? 

А) Офіс Генерального прокурора України; 

Б) місцеві відділення Фонду державного майна України; 

В) місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

Г) місцеві прокуратури самостійно вирішують питання оренди. 

 

11. У яких випадках співробітництво органів прокуратури з 

компетентними органами інших держав може здійснюватися всупереч 

конституційним гарантіям України та її договірним зобов’язанням щодо 

прав людини? 

А) у випадку виконання відповідних міжнародних угод; 

Б) у випадку наявності підстав для відстоювання суверенітету та 

територіальної цілісності України; 

В) за рішенням Генерального прокурора України; 

Г) не може здійснюватись. 

 

12. Із ким погоджуються пропозиції щодо укладення Генеральною 

прокуратурою України міжнародних договорів України міжвідомчого 

характеру? 

А) із Міністерством закордонних справ України; 

Б) із Президентом України; 

В) із Радою прокурорів; 

Г) рішення приймається Генеральним прокурором особисто, без 

погодження. 

 

13. Хто приймає рішення про проведення переговорів і підписання 

міжвідомчих міжнародних договорів, що укладаються Генеральною 

прокуратурою України, у тому числі щодо надання повноважень на 

здійснення таких дій? 

А) Президент України; 

Б) Генеральний прокурор України після погодження із Президентом 

України; 
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В) Генеральний прокурор України після погодження із уповноваженим 

представником Міністерства закордонних справ України; 

Г) Генеральний прокурор України особисто. 

 

14. Чи реєструються у державних органах міжвідомчі міжнародні 

договори України, укладені Генеральною прокуратурою України, і де вони 

зберігаються? 

А) не реєструються, просто зберігаються в Міністерстві закордонних справ 

України; 

Б) реєструються в Міністерстві закордонних справ України і там же 

зберігаються; 

В) реєструються у Міністерстві юстиції України і зберігаються у 

Міністерстві закордонних справ України; 

Г) реєструються у Міністерстві юстиції України і там же зберігаються. 

 

15. Ким здійснюється контроль автентичності текстів міжвідомчих 

міжнародних договорів України, укладених Генеральною прокуратурою 

України, українською та іноземною мовами? 

А) Міністерством закордонних справ України; 

Б) підрозділом Генеральної прокуратури України, що відповідає за 

міжнародні відносини; 

В) Міністерством закордонних справ України спільно з підрозділом 

Генеральної прокуратури України, що відповідає за міжнародні відносини; 

Г) Кабінетом Міністрів України. 

 

16. Ким здійснюється денонсація міжнародних міжвідомчих договорів 

України, укладених Генеральною прокуратурою України? 
А) Міністерством закордонних справ України; 

Б) Генеральним прокурором України за погодженням з Президентом 

України; 

В) Генеральним прокурором України за погодженням з Міністерством 

закордонних справ України; 

Г) Генеральною прокуратурою України. 

 

17. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру», кому із 

кандидатів на посади прокурорів, які набрали однакову кількість балів за 

рейтингом, надається перевага за результатами конкурсу? 

А) кандидату, до якого виявила прихильність більшість членів конкурсної 

комісії; 

Б) кандидату, який працював на тимчасово вакантній посаді прокурора 

або має більший стаж роботи в галузі права; 

В) кандидату, який має на утриманні дітей, осіб похилого віку, інвалідів; 

Г) кандидату у віці до 35 років. 
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18. Які посади, окрім прокурорських, передбачено у структурі органів 

прокуратури: 

А) фахівці із пошуку коштів, здобутих корупційною діяльністю, 

виведених за межі України; 

Б) фахівці з моніторингу соціальних мереж; 

В) державні службовці; 

Г) фінансисти-економісти. 

 

19. Яке спеціальне повноваження покладено законом на 

Генерального прокурора України? 

А) координацію дій правоохоронних органів із протидії злочинності; 

Б) проводити перевірки дотримання органами системи прокуратури 

України вимог Конституції та законів України; 

В) особисто не менше одного разу на рік звітувати перед Верховною 

Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури 

шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних; 

Г) брати особисту участь у засіданнях Ради національної безпеки і 

оборони України. 

 

20. Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від 

будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй 

діяльності лише:  

А) Конституцією та законами України; 

Б) наказами Генерального прокурора України; 

В) положеннями Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури; 

Г) питання законодавчо не врегульовано. 

 

21. Межі обґрунтованої критики діяльності прокурора визначаються 

з урахуванням: 

А) питання законодавчо не врегульовано; 

Б) Закону України «Про правила етичної поведінки»; 

В) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практики Європейського суду з прав людини; 

Г) Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури. 

 

22. Прокурор має право звернутися з повідомленням про загрозу його 

незалежності до: 

А) Ради прокурорів України; 

Б) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) Генерального прокурора України; 

Г) Вищої ради юстиції.  

 

23. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» наявність 

підстав для представництва прокурором може бути: 
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А) оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом 

владних повноважень; 

Б) оприлюднена на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора 

України; 

В) спростована; 

Г) оскаржена прокурором. 

 

24. У чому полягає представництво прокурором інтересів громадян 

або держави в суді? 

А) в ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження; 

Б) у здійсненні процесуальних та інших дій, спрямованих на захист 

інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених 

законом; 

В) в опитуванні зазначених вище осіб та ознайомленні з документами, на 

підставі яких ці особи тримаються; 

Г) у розгляді скарг і звернень близьких і родичів вказаних вище осіб. 

 

25. Право подання заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, заяви про перегляд судового рішення 

Верховним Судом України на судове рішення у кримінальній справі, коли 

йдеться про рішення у кримінальних провадженнях, розслідування яких 

здійснювалося Національним антикорупційним бюро України, надається: 

А) прокурору регіональної прокуратури; 

Б) керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його 

першому заступнику та заступнику; 

В) керівнику управління Генеральної прокуратури України; 

Г) Генеральному прокурору України, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних прокуратур. 

 

26. Право на подання позовної заяви в порядку цивільного, 

адміністративного, господарського судочинства надається: 

А) прокурору регіональної прокуратури; 

Б) керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його 

першому заступнику та заступнику; 

В) керівнику управління Генеральної прокуратури України; 

Г) Генеральному прокурору України, його першому заступнику та 

заступникам, керівникам регіональних та місцевих прокуратур, їх першим 

заступникам та заступникам. 

 

27. Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» в оголошенні 

про конкурс зазначається, що посада прокурора, на яку призначено 

конкурс, є тимчасово вакантною, та у разі можливості вказується:  

А) вимоги до кандидата на посаду; 

Б) відомості про керівника структурного підрозділу, в якому є тимчасово 

вакантна посада; 
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В) функціональні обов’язки особи, що перебуватиме на вакантній посаді; 

Г) строк, протягом якого особа перебуватиме на цій посаді. 

 

28. До якого моменту не підлягають оприлюдненню прізвище, ім’я, 

по батькові прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява)? 

А) до моменту внесення вироку у справі; 

Б) до моменту реєстрації скарги (заяви); 

В) до моменту прийняття рішення у справі; 

Г) до моменту звільнення прокурора. 

 

29. На час відсторонення від посади або відсторонення від виконання 

службових повноважень за прокурором: 

А) зберігається посадовий оклад; 

Б) не зберігається посадовий оклад; 

В) зберігається заробітна плата; 

Г) не зберігається заробітна плата. 

 

30. До компетенції Ради прокурорів України належить: 

А) розгляд повідомлення прокурора про загрозу його незалежності; 

Б) призначення членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

В) затвердження положення про Раду прокурорів України; 

Г) затвердження Кодексу професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури.  
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