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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Заочна форма навчання 

 у тому числі 

У
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2       

1. Тема 1. Прокуратура в системі 

державних органів України 
12 2 2 - - 8 

2. Тема 2. Засади організації та 

діяльності органів прокуратури 

України. Статус прокурора 

12 2 2 - - 8 

3. Тема 3. Організаційні основи 

системи прокуратури України 

8 2 - - - 6 

4. Тема 4. Порядок зайняття посади 

прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної 

посади 

10 2 2 - - 6 

5. Тема 5. Дисциплінарна 

відповідальність прокурора. 

Звільнення прокурора з посади, 

припинення, зупинення його 

повноважень на посаді 

6 - - - - 6 

6. Тема 6. Підтримання публічного 

обвинувачення в суді 

8 1 1 - - 6 

7. Тема 7 Організація і процесуальне 

керівництво досудовим 

розслідуванням 

8 1 1 - - 6 

8. Тема 8. Представництво інтересів 

громадянина або держави в суді 

8 1 1 - - 6 

9. Тема 9. Нагляд 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 

8 1 1 - - 6 

10. Тема 10. Етика прокурорської 

діяльності 

6 - - - - 6 

11. Тема 11. Міжнародне 

співробітництво органів 

прокуратури України  

4 - - - - 4 

Всього годин: 90 12 10 - - 78 

 

1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Тема 1. Прокуратура в системі державних органів 2 
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України 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

 

1.4. 

1.5. 

 

1.6. 

Роль і місце прокуратури в державному механізмі. 

Історія зародження і етапи розвитку прокуратури: 

Поняття, система і класифікація функцій органів 

прокуратури. 

Поняття прокурорського нагляду, його завдання. 

Співвідношення прокурорського нагляду з іншими 

видами державної діяльності. 

Повноваження прокурора, правові акти. 

 

2. Тема 2.  Засади організації та діяльності органів 

прокуратури України 

2 

 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 

Поняття і значення засад організації та діяльності 

прокуратури. 

Система засад організації та діяльності прокуратури.  

Нормативна регламентація засад. 

Зміст і характеристика засад організації та діяльності 

прокуратури України 

 

 

 

 

 

 

3. Тема 3.  Організаційні основи системи прокуратури 

України 

 

2 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Нормативно-правове регулювання організації та 

діяльності органів прокуратури України. 

Засади організації і діяльності прокуратури. 

Система прокуратури України. 

Статус прокурора. 

Характеристика органів прокурорського самоврядування. 

 

4.  Тема 4. Порядок зайняття посади прокурора та 

порядок звільнення прокурора з адміністративної 

посади 

2 

4.1. 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

    4.5. 

 

    4.6. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду 

прокурора. 

Адміністративні посади у прокуратурі. Порядок 

призначення прокурора на адміністративну посаду. 

Призначення Генерального прокурора України. 

Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади 

та припинення його повноважень на цій посаді. 

Звільнення Генерального прокурора України з 

адміністративної посади та припинення його повноважень 

на цій посаді. 

 

5. Тема 6. Підтримання публічного обвинувачення в суді 1 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

 

6.4. 

Сутність і значення публічного обвинувачення. 

Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

Повноваження прокурора, який підтримує  публічне 

обвинувачення в суді 

Участь прокурора у підготовчому судовому провадженні. 

 

http://ibib.ltd.ua/rol-mistse-prokuraturi-derjavnomu.html
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6.5. 

6.6. 

6.7. 

 

 

6.8. 

 

6.9. 

Участь прокурора в судовому розгляді. 

Промова прокурора в суді: структура і зміст. 

Відмова прокурора від підтримання обвинувачення, зміна 

прокурором обвинувачення та висунення додаткового 

обвинувачення: підстави, порядок і правові наслідки. 

Участь прокурора у судовому провадженні з перегляду 

судових рішень. 

Участь прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод. 

6. Тема 7.  Організація і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням 

 

1 

7.1. 

 

 

 

 

 

7.2. 

 

7.3. 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

Предмет, завдання і правові основи  організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляду за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку.  

Повноваження прокурора при організації і 

процесуальному керівництві досудовим розслідуванням . 

Поняття, предмет та завдання  організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням . 

Повноваження прокурора при  організації і 

процесуальному керівництві досудовим розслідуванням . 

Координаційна роль прокурора у сфері протидії 

злочинності. 

 

7. Тема 8.   Представництво інтересів громадянина або 

держави в суді 

1 

8.1. 

 

    8.2. 

 

8.3. 

 

8.4. 

 

8.5. 

 

8.6. 

 

 

8.7. 

 

Сутність, завдання і правові основи представництва 

прокурором інтересів держави в суді. 

Підстави представництва прокуратурою інтересів 

держави в суді. 

Форми представництва прокуратурою інтересів держави в 

суді. 

Підготовка і внесення прокурором позовів (заяв, подань) 

до суду. 

Участь прокурора у судовому розгляді кримінального 

провадження. 

Подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку 

цивільного, адміністративного, господарського 

судочинства. 

Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні 

функції представництва. 

 

8. Тема 9. Нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, 

1 
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1.3. Семінарські заняття 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Прокуратура в системі державних органів України  2 год. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Роль і місце прокуратури в державному механізмі. 

2. Історія зародження і етапи розвитку прокуратури: 

2.1. Виникнення прокуратури та її розвиток у стародавні часи. 

2.2. Прокуратура Російської імперії. 

2.3. Особливості радянської прокуратури. 

2.4. Становлення прокуратури України в умовах незалежності.  

3. Поняття, система і класифікація функцій органів прокуратури. 

4. Співвідношення прокурорської  діяльності з іншими видами державної 

діяльності. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: органи прокуратури, історія прокуратури, 

становлення прокуратури, функції прокуратури. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

вітчизняні науковці та юристи-практики наголошують на необхідності визначення 

місця прокуратури в системі органів державної влади в Україні. 

Функція прокуратури є одним із головних понять, через яке розкривається 

структура і весь зміст діяльності органів прокуратури. 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

9.1. 

 

 

 

9.2. 

 

 

9.3. 

 

9.4. 

 

9.5. 

 

 

9.6. 

 

Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру. 

Повноваження прокурора по нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах. 

Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях 

тримання затриманих і попереднього ув’язнення. 

Нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або 

обмеження волі. 

Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі. 

Акти прокурорського реагування на виявленні порушення 

законів при виконанні кримінальних покарань. 

 

http://ibib.ltd.ua/rol-mistse-prokuraturi-derjavnomu.html
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Функції прокуратури - це основні напрями діяльності прокуратури, що 

безпосередньо виражають її сутність і призначення, передбачають особливі 

форми, методи і тактику здійснення. 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 2. Засади організації та діяльності органів прокуратури України  

2 год. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Поняття і значення засад організації та діяльності прокуратури. 

2. Система засад. Нормативна регламентація засад. 

3. Зміст і характеристика засад організації та діяльності прокуратури України. 

4. Статус прокурора. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: засада, система засад, верховенство права, 

законність, справедливість, неупередженість, об’єктивність, прозорість, статус 

прокурора. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

організація та діяльність органів прокуратури України базується на певних 

засадах. 

Засади - це основні вихідні положення наукової системи, теорії, 

ідеологічного напряму, те первинне, що лежить в основі сукупності фактів, теорії, 

науки і характеризує її призначення. 

Основні засади організації та діяльності прокуратури закріплені у ст. 3 

Закону України «Про прокуратуру». 

В теорії існує різноманітна кількість підходів щодо класифікації засад 

організації та діяльності прокуратури.  

1. За первинним джерелом: 

1.1. Конституційні або загальноправові. 

1.2. Галузеві, тобто безпосередньо передбачені Законом України «Про 

прокуратуру». 

1.3. Міжгалузеві, тобто закріплені в Конституції, і в Законі чи інших 

нормативно-правових атах, що регламентують функціонування органів 

прокуратури. 

2. За напрямом правового регулювання або за метою: 

2.1. Організаційні. 

2.2. Функціональні. 

2.3. Комплексні або змішані. 
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Також засади прокуратури можна класифікувати за об'єктом чи предметом 

спрямування, за суб'єктом реалізації, за способом забезпечення (тобто залежно 

від виду гарантій забезпечення принципів) тощо. 

Значення принципів (засад) організації та діяльності прокуратури України: 

1. Принципи виражають сутність прокурорського нагляду зокрема, і всієї 

діяльності прокуратури в Україні взагалі. 

2. Вони є системою юридичних норм найбільш загального характеру, яка 

виступає основою прокурорського законодавства. 

3. Порушення норм, принципів виступає безумовною підставою для 

визнання прокурорської діяльності неможливою або незаконною. 

4. Чітка уява про принципи дає реальну і об'єктивно-обґрунтовану 

можливість зрозуміти суть демократичної діяльності прокуратури щодо 

виконання нею своїх функцій та завдань, яка служить підставою для правильного 

вирішення питання про перспективи подальшого розвитку і вдосконалення норм, 

які регулюють прокурорську діяльність. 

5. Принципи мають практичне значення для визначення змісту і об'єму прав 

і свобод учасників прокурорської діяльності тощо. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 4. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади 2 год. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

2. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора. 

3. Адміністративні посади у прокуратурі. Порядок призначення прокурора на 

адміністративну посаду. 

4. Призначення Генерального прокурора. 

5. Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення його 

повноважень на цій посаді. 

6. Звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади та припинення 

його повноважень на цій посаді. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: добір кандидатів, вимоги до кандидатів, 

адміністративна посада. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 

Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється із числа осіб, які 

відповідають вимогам, установленим статтею 27 Закону «Про прокуратуру». 
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Адміністративною посадою є посада прокурора, пов’язана із реалізацією 

владно-розпорядчих повноважень організаційно-управлінського характеру, що 

передбачає керівний вплив осіб, які їх займають, на своїх підлеглих. 

Підставами для звільнення прокурора з адміністративної посади є: 

1) подання заяви про дострокове припинення повноважень на 

адміністративній посаді за власним бажанням; 

2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім 

адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 

Закону); 

3) неналежне виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, 

посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади; 

4) наявність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, 

сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців 

з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 

Підставами для припинення повноважень є: 

1) закінчення строку перебування на адміністративній посаді; 

2) звільнення з посади прокурора або припинення повноважень на посаді 

прокурора. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема 6-7. Підтримання публічного обвинувачення в суді. 

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 2 год. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність і значення державного обвинувачення. 

2. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

3. Участь прокурора в судовому процесі. Структура і зміст промови прокурора 

в суді. 

4. Відмова прокурора від підтримання обвинувачення. 

5. Апеляційна та касаційна скарги прокурора. 

6. Сутність і завдання нагляду за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

7. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство. 

8. Координаційна роль прокурора у сфері протидії злочинності. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: державне обвинувачення, промова прокурора, 

репліка, нагляд, оперативно-розшукова діяльність. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: 



 10 

підтримання державного обвинувачення - це конституційна функція прокуратури, 

яка полягає у доведенні перед судом твердження про вчинення певного особою 

діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, з 

метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, що здійснюється з використанням наданих 

прокурору законом повноважень, особливих тактичних прийомів і методів. 

Підтримання державного обвинувачення здійснюється виключно 

прокурором.  

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство - це конституційна функція 

прокуратури України, яка полягає у здійсненні прокурором у досудовому 

кримінальному провадженні специфічного виду державно-владної діяльності з 

використанням передбачених законом повноважень у формі нагляду за досудовим 

розслідуванням з метою забезпечення його законності та ефективності. 

Завдання: додержання прав і свобод людини і громадянина, інтересів 

суспільства та держави при здійсненні оперативно-розшукової діяльності щодо 

попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів, розшуку осіб, які 

переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб. 

Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності - це 

самостійний напрям діяльності прокуратури, змістом якого є розробка і реалізація 

оптимальних заходів до узгодження і спрямування діяльності правоохоронних 

органів у найважливіших напрямах протидії злочинності за метою, часом, місцем 

проведення, виконавцями і програмою, які спрямовані на запобігання і подолання 

злочинності, з метою підвищення їх ефективності, зміцнення законності і 

правопорядку. 

 

Семінарське заняття 5 

Тема 8-9. Представництво інтересів громадянина або держави в суді. 

Нагляд 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 2 год. 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Сутність і завдання представництва прокурором інтересів громадянина або 

держави в суді. 

2. Підстави представництва. 

3. Подання позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного, 

адміністративного, господарського судочинства. 

4. Подання цивільного позову у кримінальному провадженні. 

5. Подання апеляційної чи касаційної скарги. 

6. Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 



 11 

7. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання 

затриманих і попереднього ув’язнення. 

8. Нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі. 

9. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах. 

 

Аудиторна письмова робота 

Виконання студентами тестових завдань з питань теми заняття. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння 

навчального матеріалу теми, є: представництво інтересів, підстави, форми 

представництва, прокурорський нагляд, місця позбавлення волі, обмеження волі, 

місця тримання затриманих і попереднього ув’язнення, виконання судових 

рішень. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному 

вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді - це 

конституційна функція органів прокуратури України, яка полягає у здійсненні 

прокурорами процесуальних та інших дій, спрямованих на захист інтересів 

громадянина або держави, у випадках та порядку, встановлених законом. Форми 

представництва - це визначені законом організаційно-правові прояви реалізації 

представницької діяльності, у межах яких прокурор здійснює судовий захист 

інтересів громадянина або держави.  

Нагляд 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 - це 

конституційна функція прокуратури, напрям прокурорського нагляду, предметом 

якого є додержання законності під час перебування осіб у місцях тримання 

затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших 

установах, що виконують покарання або заходи примусового характеру, які 

призначаються судом, додержання встановленого кримінально-виконавчим 

законодавством порядку та умов тримання або відбування покарання особами у 

цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів 

 

№ 

з/п 
Назви тем та зміст завдань 

 

Денна 

форма 

1. Тема 1.  

Прокуратура в системі державних органів України 

8 

 Завдання: 1. Проаналізувати Закон України «Про  
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прокуратуру» від 14.10.2014 року 

(законспектувати основні положення). 

 2. Дослідити проблеми та перспективи 

удосконалення органів прокуратури 

України (обґрунтувати власні пропозиції). 

 

3.Дослідити напрями, форми та суб’єкти 

міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України. 

 

4. Дослідити прокуратуру в країнах 

англосаксонської та континентальної 

правової систем (написання реферату). 

2. Тема 2. 

 Організаційні основи системи прокуратури України 

8 

Завдання: 1. Проаналізувати особливості статусу 

прокурорів військових прокуратур. 

2. Проаналізувати контроль виконання 

службових обов’язків в органах 

прокуратури. 

3. Проаналізувати діяльність органів, що 

забезпечують функціонування прокуратури. 

4. Проаналізувати порядок організації 

особистого прийому в органах прокуратури. 

3 Тема 3. Засади організації та діяльності органів прокуратури 

України 

6 

Завдання: 1. Охарактеризуйте засаду публічності 

діяльності прокуратури 

 

2. Охарактеризуйте засаду прозорості 

діяльності прокуратури 

3. Охарактеризуйте засаду поваги до 

незалежності суддів 

4. Тема 4. 

Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади 

6 

Завдання: 1. Дослідити матеріальне та соціальне 

забезпечення прокурорів. 

2. Дослідити сутність і структуру 

підвищення кваліфікації прокурорів. 

3. Дослідити порядок призначення 

прокурора на тимчасово вакантну посаду та 

переведення до іншого органу прокуратури. 

4. Дослідити поняття і правове регулювання 

служби в органах прокуратури. 

5. Тема 5. 

Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення 

прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень 

6 
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на посаді 

Завдання: 1.Проаналізувати діяльність органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурора. 

2. Дослідити основні засади професійної 

етики працівників органів прокуратури 

України (написання реферату). 

3. Дослідити порядок оскарження рішення, 

прийнятого за результатами 

дисциплінарного провадження. 

4. Проаналізувати європейські стандарти з 

етики та поведінки для прокурорів. 

6. Тема 6. 

Підтримання публічного обвинувачення в суді 

6 

Завдання: 1. Дослідити права та обов’язки прокурора 

при підтриманні публічного обвинувачення 

в суді. 

 2. Проаналізувати завдання прокурора при 

підготовці до судових дебатів у 

кримінальному провадженні. 

3. Дослідити особливості участі прокурора у 

кримінальному провадженні на підставі 

угод. 

4. Проаналізувати порядок підготовки, 

структуру та зміст обвинувальної промови 

прокурора. 

7. Тема 7. 

Представництво інтересів держави в суді 

6 

Завдання: 1. Дослідити досудовий етап реалізації 

прокурором функції представництва. 

2. Дослідити права та обов’язки 

прокурора при представництві інтересів 

держави в суді. 

3. Дослідити участь прокурора у 

виконавчому провадженні при 

представництві інтересів держави в суді. 

 

8. Тема 8. 

Організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням 

6 

Завдання: 1. Дослідити порядок організації і 

процесуального керівництва прокурором 

проведення гласних і негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

2. Дослідити порядок прокурорського 
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нагляду за додержанням законів при 

повідомленні особі 

про підозру. 

3. Дослідити організацію досудового слідства 

в органах прокуратури. 

4. Дослідити порядок здійснення нагляду 

прокурором за додержанням прав дітей при 

проведенні досудового розслідування. 

9.  Тема 9. 

Нагляд 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 

6 

Завдання: 1. Дослідити порядок прокурорського 

нагляду за додержанням законів при 

застосуванні примусових заходів медичного 

характеру. 

2. Дослідити порядок прокурорського 

нагляду за додержанням законів у місцях, до 

яких доставлено осіб з метою складення 

протоколу про адміністративне 

правопорушення чи в яких особи примусово 

тримаються згідно з рішенням 

адміністративного органу. 

3. Дослідити порядок здійснення нагляду 

прокурором за законністю поміщення дітей 

до спеціальних 

установ для неповнолітніх. 

4. Проаналізувати права прокурора при 

здійсненні 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. 

10. Тема 10. Етика прокурорської діяльності 6 

Завдання: 1. Дослідити історичний розвиток 

професійної етики прокурорів в Україні. 

 

2. Проаналізувати способи запобігання та 

усунення наслідків професійній деформації 

прокурорських кадрів. 

3. Охарактеризувати засоби 

стимулювання прокурорських кадрів до 

виконання морально-етичних вимог.  

11. Тема 11. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

України 

4 
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Завдання: 1. Проаналізувати форми міжнародного 

співробітництва органів прокуратури 

України 

 

2. Охарактеризувати порядок укладення, 

виконання та денонсації міжнародних 

міжвідомчих договорів України, що 

укладаються Генеральною прокуратурою. 

 

Всього годин: 78 

 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату. Завдання 

обирається студентом на початку семестру і виконується за усталеними вимогами.  

 

1.5.1. Умови виконання завдань 

Індивідуальне завдання студентів денної форми навчання виконується у 

межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема завдання 

обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на 

початку семестру. Підготовка індивідуального завдання у такій формі передбачає: 

- підбір та опрацювання літератури за темою; 

- складання плану роботи (вступ, перше питання - розкриття теоретичних 

аспектів проблеми, друге питання - аналіз фактичних та статистичних даних, 

висновки, список використаної літератури та інформаційних джерел); 

- виклад основних ідей та пропозицій авторів; 

- презентація індивідуального завдання на семінарських заняттях (виступ до 5 

хвилин).  
 

1.5.2. Теми рефератів 

 

1. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді. 

2. Додержання законів при застосуванні до неповнолітніх примусових заходів 

виховного характеру. 

3. Взаємовідносини прокуратури з іншими органами держави. 

4. Реформування прокуратури: проблеми і перспективи. 

5. Взаємодія прокуратури із судовою владою. 

6. Організаційно-правові проблеми кадрового забезпечення органів прокуратури. 

7. Співпраця прокуратури із засобами масової інформації. 

8. Особливості участі прокурорів у розгляді судами кримінальних проваджень 

про злочини і суспільно небезпечні діяння неповнолітніх. 

9. Основні напрямки діяльності органів прокуратури України. 

 

1.5.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань 
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Метою виконання індивідуальних завдань є закріплення і систематизація 

студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної 

роботи. 

Для виконання індивідуальних завдань студенти повинні використовувати 

законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-

монографічну літературу, статистичні дані, аналітичну інформацію 

правоохоронних органів, а також практику та специфіку діяльності установ.  

Індивідуальне завдання виконується комп’ютерним способом з 

одностороннім розміщенням тексту на папері формату А 4 (210 мм х 297 мм) з 

дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів: лівого – 30 мм, 

верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм. 

Обсяг завдання має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен 

перевищувати 12-14 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman 

кеглем 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. 

Завдання повинно бути структурованою, тобто після титульного аркуша 

містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. 

Складові частини роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану 

роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття 

її теми. Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком. 

 

 

ПЛАН                                                                                                   

    Стор. 

 Вступ - 2 

1. (назва першого розділу) - 3 

2. (назва другого розділу) - 6 

3. (назва третього розділу) - 9 

 Висновки - 12 

 Список використаних джерел - 14 

Вступ 

 (Виклад змісту вступу) 

1. ( назва першого розділу) 

 ( Виклад змісту першого розділу)  

2. ( назва другого розділу) 

 ( Виклад змісту другого розділу)  

3. ( назва третього розділу) 

 ( Виклад змісту третього розділу)  

Висновки 

 (Виклад змісту висновків) 

Список використаних джерел 

 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата 

виконання реферату і особистий підпис студента.  

 

1.6. Підсумковий контроль 
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Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмового 

семестрового заліку та усного семестрового екзамену за обсягом навчального 

матеріалу, визначеним робочою програмою, і в терміни, встановлені розкладом. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Історія зародження і етапи розвитку прокуратури. 

2. Роль і місце прокуратури в державному механізмі України. 

3. Нормативно-правове регулювання організації та діяльності органів 

прокуратури України. 

4. Засади організації і діяльності прокуратури. 

5. Інформування про діяльність прокуратури. 

6. Система прокуратури України. 

7. Офіс Генерального прокурора України. 

8. Порядок призначення та повноваження Генерального прокурора України. 

9. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

10. Обласні прокуратури. 

11. Порядок призначення та повноваження керівника регіональної прокуратури. 

12. Окружні прокуратури. 

13. Порядок призначення та повноваження керівника окружної прокуратури. 

14. Статус прокурора. 

15. Гарантії незалежності прокурора. 

16. Підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок. 

17. Поняття та завдання органів прокурорського самоврядування. 

18. Організаційні форми прокурорського самоврядування. 

19. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури: повноваження та 

порядок формування. 

20. Рада прокурорів України: повноваження та порядок формування. 

21. Забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування. 

22. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

23. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора окружної 

прокуратури. 

24. Адміністративні посади у прокуратурі. Порядок призначення прокурора на 

адміністративну посаду. 

25. Призначення Генерального прокурора України. 

26. Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення його 

повноважень на цій посаді. 

27. Звільнення Генерального прокурора України з адміністративної посади та 

припинення його повноважень на цій посаді. 

28. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. 

29. Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурора. 

30. Види та характеристика дисциплінарних стягнень, що можуть бути накладені 

на прокурора. 

31. Звільнення прокурора з посади. 

32. Припинення повноважень прокурора. 

33. Зупинення повноважень прокурора. 

http://ibib.ltd.ua/rol-mistse-prokuraturi-derjavnomu.html
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34.  Функції прокуратури. 

35.  Сутність і значення державного обвинувачення в суді. 

36. Участь прокурора у підготовчому судовому засіданні у суді першої інстанції. 

37. Повноваження прокурора, який підтримує державне обвинувачення в суді. 

38. Участь прокурора в судовому розгляді. Промова прокурора в суді: структура і 

зміст. 

39. Відмова прокурора від підтримання обвинувачення, зміна прокурором 

обвинувачення та висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і 

правові наслідки. 

40. Сутність, завдання і правові основи представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави в суді. 

41. Підстави та форми представництва прокурором інтересів громадянина або 

держави в суді. 

42. Подання прокурором позовної заяви (заяви, подання) в порядку цивільного 

судочинства при представництві інтересів. 

43. Подання прокурором позовної заяви (заяви, подання) в порядку 

адміністративного судочинства при представництві інтересів. 

44. Подання прокурором позовної заяви (заяви, подання) в порядку 

господарського судочинства при представництві інтересів.  

45. Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні функції представництва. 

46. Поняття, предмет та завдання нагляду за додержанням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

47. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів 

органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство. 

48. Рішення прокурора по обвинувальному акту, складеному слідчим. 

49. Роль прокурора при застосуванні, скасуванні та зміні запобіжного заходу. 

50.  Координаційна роль прокурора у сфері протидії злочинності. 

51. Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 

52. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах. 

53. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих 

і попереднього ув’язнення. 

54. Нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі. 

55. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

56. Основні засади професійної етики працівників органів прокуратури України. 

57. Етикет поведінки прокурорів. Якості, необхідні для працівника прокуратури. 

58. Засоби стимулювання прокурорських кадрів до виконання морально-етичних 

вимог і відповідальності за їх порушення. 

59. Сутність, принципи та правові основи міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України. 

60. Порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних міжвідомчих 

договорів України, що укладаються Офісом Генерального прокурора. 
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61. Міжнародно-правове співробітництво прокуратури України з компетентними 

органами іноземних держав у сфері кримінального судочинства. 
 

1.6.2. Приклад залікового білету 
1. Порядок призначення та повноваження керівника окружної прокуратури. 
2. Види та характеристика дисциплінарних стягнень, що можуть бути накладені 
на прокурора. 
3. Сутність і значення державного обвинувачення в суді. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється 

відповідно до такої схеми: 
 Вивчення  

навчальної дисципліни 

  
   

     

 До 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 До 25балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   

 

2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної 

дисципліни, обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих 

лекцій і кількості лекцій, передбачених навчальним планом, і визначається згідно 

з додатками 1 і 2 до Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекційних занять за 

заочною формою навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

 

№ 

з/

п 

Форма 

навчан

ня 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Заочна 6 0,8 1,7 2,5 3,3 4,2 5,0 - - - - 
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2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 5 семінарських 

занять за заочною формою навчання.  

За результатами семінарського (практичного, лабораторного) заняття 

кожному студенту до відповідного документа обліку успішності виставляється 

кількість балів від 0 до 5 числом, кратним 0,5, яку він отримав протягом заняття. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. 

Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті 

управління та права (затвердженого 29 травня 2017 року, протокол № 14).  

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості 

балів за самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, 

наведено в наступній таблиці: 

№ 

з/

п 

11 тем 
Номер теми 

Усього 

балів 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

1. 

Максимальна 

кількість 

балів за 

самостійну 

роботу 

1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 14 

2.  

Максимальна 

кількість 

балів за 

індивідуальн

е завдання 

6 6 

 Усього балів  20 

 

 

3. Рекомендовані джерела 

Тема 1. Прокуратура в системі державних органів України 

1. Європіна І. До питання про місце прокуратури в системі поділу влади в 

Україні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 2. С. 

24 – 29. 

2. Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації 

правової політики держави. Вісник прокуратури. 2015. № 1. С. 15-21. 

3. Конституція України: Закон вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 

01.01.2020 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення 03.02.2020) 

4. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні: навч. посіб. 

Харків: Право, 2015. 148 с. 

5. Лапкін А.В. Закон України «Про прокуратуру»: Науково-практичний 

коментар. Харків: Право, 2015. 680 с. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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6. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VIІ. Дата 

оновлення: 13.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-

18/stru#Stru (дата звернення 03.02.2020) 

7. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Дата 

оновлення: 02.01.2020 р. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

(дата звернення 03.02.2020) 

8. Сухонос В.В. Прокуратура як орган забезпечення законності: 

компаративний та історичний контексти. Справедливість, закон і 

суспільство у сучасній державі: матеріали юридичної науково-практичної 

інтернет конференції (4.102018). URL:    

http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=19

14%3A041018-13&catid=227%3A6-102018&Itemid=280&lang=ru 

9. Хорсуненко О.В. Функціональні моделі прокуратур країн – членів 

Європейського союзу. Правозастосування: теорія, методологія та практика: 

матеріали юридичної науково-практичної інтернет конференції (13.04.2017). 

URL:http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1537%3A100417-19&catid=183%3A6-0417&Itemid=227&lang=ru 

 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури України 

10. Конституція України: Закон вiд 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 

01.01.2020 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення 03.02.2020) 

11.  Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VIІ Дата 

оновлення: 13.12.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-
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