
1 

 

 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

 ІМЕНІ  ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішення вченої ради університету 

     26 вересня 2017 року, 

     Протокол № 2 

      Проректор з навчальної роботи 

  

   _______________  Л.І. Чорний  

                   (підпис)                            

        22 вересня 2017року 

       м.п. 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни  

«ПРОКУРАТУРА»  

для підготовки на першому освітньому рівні  

за спеціальністю 081 Право  

галузі знань 08 Право  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Хмельницький 

2020



2 

 

 ЗМІСТ 

   Стор. 

1. Опис навчальної дисципліни  – 2 

2. Заплановані результати навчання – 3 

3. Програма навчальної дисципліни – 5 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни – 9 

 4.1. Тематичний план навчальної дисципліни – 9 

 4.2. Теми семінарських (практичних, лабораторних) 

занять 

– 9 

 4.3. Завдання для самостійної роботи студентів – 10 

 4.4. Індивідуальні завдання – 13 

5. Методи навчання та контролю – 14 

6. Схема нарахування балів – 14 

7. Рекомендовані джерела – 16 

 7.1. Основні джерела – 16 

 7.2. Допоміжні джерела – 16 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті – 18 

    

1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 08 Право 

2. Код і назва спеціальності – 081 Право 

3. Назва спеціалізації – кримінально-правова 

4. Назва дисципліни – Прокуратура 

5. Тип дисципліни – вибіркова  

6. Код дисципліни – ВДПП 2.2.9. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій  

10. Семестр – п’ятий  

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів 

ЄКТС / годин) 

– 3 / 90 

 2) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 22 

 % від загального обсягу – 19,8 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 2,64 

 семінарські заняття (годин) – 10 

 % від обсягу аудиторних годин – 2,2 

 самостійна робота (годин) – 78 

 % від загального обсягу – 70,2 
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 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 1,6 

 самостійної роботи – 0,9 

 Форма семестрового контролю – залік 

 Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.5. Організація судових та 

правоохоронних органів;  ВДПП 2.2.4 

Кримінальний процес 

 2) супутні дисципліни – ВДПП 2.2.10 Основи прокурорської 

діяльності; ВДПП 2.2.11 Адвокатура 

 3) наступні дисципліни – ВДПП 2.2.14 Правові основи 

оперативно-розшукової діяльності; 

ВДПП 2.2.16 Судове право 

 Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

2. Заплановані результати навчання 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату 

дисципліни; 

1.2) називати закони, що регулюють діяльність прокурора; 

1.3) описувати порядок організації, структуру та повноваження прокуратури; 

1.4) знаходити основні проблеми організації та діяльності прокуратури 

України; 

1.5) визначати місце прокуратури в державному механізмі. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворювати 

словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих 

знань) 

2.1) пояснювати зміст дефініцій основних термінів, що розкривають суть 

прокурорської діяльності; 

2.2) класифікувати функції прокуратури; 

2.3) передбачати перспективи подальшого вдосконалення діяльності 

прокурорів; 

2.4) обговорювати зміст законодавства, що регламентує завдання, побудову та 

основи діяльності прокуратури;  

2.5) обговорювати співвідношення прокурорського нагляду з іншими видами 

державної діяльності. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та концепції 

для розв’язання конкретних задач) 
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3.1) виявляти недоліки в побудові системи прокуратури України; 

3.2) демонструвати вміння складати проект промови прокурора в суді; 

3.3) розробляти пропозиції до удосконалення законодавства, що регулює 

організацію та діяльність прокуратури України; 

3.4) демонструвати вміння тлумачити і застосовувати норми законодавства 

України та інших нормативних актів, що регламентують організацію і 

основи діяльності прокуратури; 

3.5) окреслювати сутність і завдання представництва прокурором інтересів 

громадянина та держави в суді. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) виділяти головні положення, викладені в нормативно-правових актах; 

4.2) аналізувати практику реалізації функцій прокуратури; 

4.3) робити власні висновки щодо наявності підстав для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності, вивчаючи запропоновані 

на опрацювання матеріали; 

4.4) порівнювати дисциплінарні стягнення, що можуть бути накладені на 

прокурора; 

4.5) співвідносити підстави звільнення прокурора з посади, припинення та 

зупинення його повноважень. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати потребу реформування прокуратури; 

5.2) узагальнювати законодавство, що регулює питання організації та 

діяльності прокуратури; 

5.3) формулювати власні висновки  по вивченому матеріалу; 

5.4) розробляти пропозиції до законодавства щодо удосконалення діяльності 

прокуратури; 

5.5) пояснювати засади організації і діяльності прокуратури. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) порівнювати повноваження прокурорів прокуратур різних рівнів; 

6.2) оцінювати гарантії незалежності прокурора; 

6.3) узагальнювати повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій; 

6.4) встановлювати наявність підстав для представництва прокурором 

інтересів громадянина або держави у суді; 

6.5) оцінювати вимоги щодо несумісності. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) планувати перспективи подальшого вдосконалення діяльності 

прокуратури України; 

7.2) складати проекти процесуальних документів; 
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7.3) пропонувати зміни до законодавства; 

7.4) планувати напрями оптимізації системи підвищення кваліфікації 

прокурорів; 

7.5) пропонувати альтернативні шляхи вирішення існуючих проблем в 

діяльності прокуратури України. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Прокуратура в системі державних органів України 

Виникнення прокуратури та її розвиток у стародавні часи. Прокуратура 

Російської імперії. Прокуратура України у 1917 – 1919 роках. Особливості 

прокуратури УСРР. Прокуратура УРСР. Прокуратура УРСР післявоєнного 

часу. Становлення прокуратури України в умовах незалежності. Роль і місце 

прокуратури в державному механізмі. Відносини прокуратури з Президентом 

України. Відносини прокуратури з Верховною Радою України. Відносини 

прокуратури та органів державної виконавчої влади і місцевого 

самоврядування. Відносини прокуратури та судів. Завдання прокуратури 

України. Поняття, система і класифікація функцій органів прокуратури. 

Сутність, принципи та правові основи міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України Поняття прокурорського нагляду. Завдання 

прокурорського нагляду. Співвідношення прокурорського нагляду з іншими 

видами державної діяльності. Повноваження прокурора. Сучасний стан, 

проблеми та перспективи удосконалення органів прокуратури України. 

Прокуратури зарубіжних країн. Прокуратура в країнах англосаксонської 

правової системи. Прокуратура в країнах континентальної правової системи. 

 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури України 

Нормативно-правове регулювання організації та діяльності органів 

прокуратури України. Засади організації і діяльності прокуратури. Система 

прокуратури України. Офіс Генерального прокурора України. Повноваження 

Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури. 

Обласні та окружні прокуратури. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Статус прокурора. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні 

повноважень. Вимоги щодо несумісності. Права прокурора. Обов’язки 

прокурора. Підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок. 

Обов’язковість виконання вимог прокурора. Участь у засіданнях органів 

державної влади і управління. Право невідкладного прийому. Органи 

прокурорського самоврядування. Забезпечення діяльності органів 

прокурорського самоврядування. 

 

 

 

Тема 3. Засади організації та діяльності органів прокуратури України 

Поняття і значення засад організації та діяльності прокуратури. Система 

засад. Нормативна регламентація засад. Зміст і характеристика засад організації 

http://ibib.ltd.ua/rol-mistse-prokuraturi-derjavnomu.html
http://ibib.ltd.ua/rol-mistse-prokuraturi-derjavnomu.html
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran152#n152
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та діяльності прокуратури України: верховенства права та визнання людини, її 

життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою 

соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та 

об’єктивності; територіальності; єдності прокурорської системи; централізації 

прокурорської системи; єдиноначальності; незалежності прокурорів, що 

передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи 

іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні 

службових обов’язків; політичної нейтральності прокуратури; публічності; 

недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 

законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів, що 

передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності 

судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, 

передбаченому процесуальним законом; гласності; прозорості діяльності 

прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади 

прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням 

на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання; 

неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки. 

 

Тема 4. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Порядок добору кандидатів 

та їх призначення на посаду прокурора окружної прокуратури. Організація 

кваліфікаційних іспитів. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення конкурсу 

на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. Порядок 

призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду. Присяга 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.  

 

Тема 5. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення прокурора з 

посади, припинення, зупинення його повноважень на посаді 

Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. 

Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. Відкриття дисциплінарного 

провадження та проведення перевірки заяви (скарги). Розгляд висновку про 

наявність чи відсутність у діях прокурора дисциплінарного проступку. Рішення 

у дисциплінарному провадженні стосовно прокурора. Види дисциплінарних 

стягнень, що можуть бути накладені на прокурора. Оскарження рішення, 

прийнятого за результатами дисциплінарного провадження. Звільнення 

прокурора з посади. Припинення повноважень прокурора. Зупинення 

повноважень прокурора на посаді. 
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Тема 6. Підтримання публічного обвинувачення в суді 

Сутність і значення державного обвинувачення. Підготовка прокурора до 

участі в судовому процесі. Участь прокурора у підготовчому судовому 

провадженні. Участь прокурора в судовому слідстві. Завдання прокурора при 

підготовці до судових дебатів. Структура і зміст обвинувальної промови 

прокурора в суді. Репліка прокурора. Відмова прокурора від підтримання 

обвинувачення, зміна прокурором державного обвинувачення та висунення 

додаткового обвинувачення: підстави, порядок і правові наслідки. Апеляційна 

та касаційна скарги прокурора. Участь прокурора у кримінальному 

провадженні на підставі угод. 

 

Тема 7. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

Сутність і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове 

слідство. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за дізнанням і 

досудовим слідством. Прокурорський нагляд на початковому етапі 

кримінального провадження, а також за законністю ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. Нагляд за 

додержанням законів при повідомленні особі про підозру. Нагляд за 

додержанням законів при застосуванні запобіжних заходів. Нагляд за 

законністю продовження строків досудового розслідування, а також зупинення 

досудового розслідування. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні 

досудового розслідування. Поняття, предмет та завдання прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Координаційна роль прокурора у сфері протидії злочинності. Підстави для 

проведення оперативно-розшукової діяльності. Органи, які мають право 

проводити оперативно-розшукову діяльність. 

 

Тема 8. Представництво інтересів громадянина або держави в суді 

Сутність і завдання представництва прокурором інтересів громадянина 

або держави в суді. Підстави представництва. Форми представництва 

прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Досудовий етап 

реалізації прокурором функції представництва. Подання позовної заяви (заяви, 

подання) в порядку цивільного, адміністративного, господарського 

судочинства. Подання цивільного позову у кримінальному провадженні. 

Подання прокурором апеляційної чи касаційної скарги. 

 

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 
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Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру. 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 у місцях, де перебувають особи, щодо яких 

застосовані примусові заходи медичного або виховного характеру. 

Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях, до яких доставлено 

осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в 

яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням 

адміністративного органу. Акти прокурорського реагування на виявленні 

порушення законів при виконанні кримінальних покарань. 

  

Тема 10. Етика прокурорської діяльності 

Європейські стандарти з етики та поведінки для прокурорів. Основні 

засади професійної етики прокурорів. Етикет поведінки прокурорів. Якості, 

необхідні для працівника прокуратури. Етика спілкування прокурора з 

громадянами. Етика міжособистісного спілкування в колективах органів 

прокуратур. Етика спілкування прокурора із суддями та іншими учасниками 

судового процесу. Засоби стимулювання прокурорських кадрів до виконання 

морально-етичних вимог і відповідальності за їх порушення. 

 

Тема 11. Міжнародне співробітництво органів прокуратури України 

Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Сутність, принципи та правові основи міжнародного співробітництва 

органів прокуратури України. Класифікація міжнародних договорів України. 

Міжвідомчі міжнародні договори України, що укладаються Генеральною 

прокуратурою України. Порядок укладення, виконання та денонсації 

міжнародних міжвідомчих договорів України, що укладаються Офісом 

Генерального прокурора України. Компетенція органів прокуратури України у 

сфері міжнародного співробітництва. Види форм міжнародного 

співробітництва органів прокуратури України (організаційні та процесуальні 

форми). Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами 

іноземних держав у сфері кримінального судочинства. 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. 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       
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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 

10 1 1 - - 8 

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 

 

 

4.2. Теми семінарських занять 
№ 

з/п Назви тем 

 

Заочна форма 

 

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

2. Тема 2. Засади організації та діяльності органів прокуратури 

України  

2 

3. Тема 3. Організаційні основи системи прокуратури України - 

4. Тема 4. 

 Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади 

2 

5. Тема 5. 

Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення 

- 
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прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на 

посаді 

6. Теми 6-7. 

Підтримання публічного обвинувачення в суді. Організація і 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням 

2 

7. Теми 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 

8. Теми 10-11. 

Етика прокурорської діяльності. Міжнародне співробітництво 

органів прокуратури України 

- 

Всього годин: 10 

 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

№ 

з/п 
Назви тем та зміст завдань 

 

Заочна 

форма 

1. Тема 1.  

Прокуратура в системі державних органів України 

8 

 Завдання: 1. Проаналізувати Закон України «Про 

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 організації і 

діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

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 8 

Завдання: 1. Охарактеризуйте засаду публічності діяльності 

прокуратури 

 

2. Охарактеризуйте засаду прозорості діяльності 

прокуратури 
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3. Охарактеризуйте засаду поваги до 

незалежності суддів 

4. Тема 4. 

Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення прокурора з 

адміністративної посади 

8 

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 на посаді 

8 

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 державного обвинувачення в суді 

8 

Завдання: 1. Дослідити права та обов’язки прокурора при 

підтриманні державного 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 

(написати промову на підставі наданої фабули 

справи). 

7. Тема 7. 

Представництво інтересів громадянина або держави в суді 

6 

Завдання: 1. Дослідити досудовий етап реалізації 

прокурором функції представництва. 

1. Дослідити права та обов’язки прокурора 

при представництві інтересів громадянина або 

держави в суді. 

2. Дослідити участь прокурора у виконавчому 

провадженні при представництві інтересів 

громадянина або держави в суді. 
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8. Тема 8. 

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

6 

Завдання: 1. Дослідити порядок організації і нагляду 

прокурором за проведенням гласних і негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

2. Дослідити порядок прокурорського 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.  

 

4. Дослідити якості, необхідні для працівника 

прокуратури. 

5. Дослідити вимоги етики спілкування 
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прокурора з громадянами. 

6. Дослідити питання етику міжособистісного 

спілкування в колективах органів прокуратур. 

7. Дослідити питання етики спілкування 

прокурора із суддями та іншими учасниками 

судового процесу. 

8. Проаналізувати засоби стимулювання 

прокурорських кадрів до виконання морально-

етичних вимог і відповідальності за їх порушення. 

11. Тема 11. Міжнародне співробітництво органів прокуратури України 6 

Завдання: 1. Проаналізувати форми міжнародного 

співробітництва органів прокуратури України. 

Види форм міжнародного співробітництва 

органів прокуратури України. 

 

2. Охарактеризувати порядок укладення, 

виконання та денонсації міжнародних 

міжвідомчих договорів України, що 

укладаються Офісом Генерального прокурора. 

 

Всього годин: 78 

 

4.4. Індивідуальні завдання 

 У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді науково-дослідних робіт та рефератів. Теми 

науково-дослідних робіт та рефератів, а також методичні рекомендації щодо їх 

виконання визначаються в навчально-методичних матеріалах з навчальної 

дисципліни. 

5.  Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- складання окремих видів документів. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів 

щодо засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове(у тому числі тестове) опитування на семінарських 

заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) захист підготовленого звіту про виконання ІНДЗ; 

5) складання окремих видів документів за ситуаційними завданнями; 

6) захист підготовленого публічного виступу. 
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Підсумковий семестровий контроль проводиться у 1 семестрі очної 

(денної) форми навчання у формі усного заліку.  

Структура залікового білету на денній формі навчання включає три 

теоретичних питання. 

 
 

6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам за результатами навчання здійснюється 

за наведеною схемою, яка визначає максимально можливу кількість балів на 

підставі результатів навчання за формами навчання, освітнього процесу і 

контролю:  
 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 Інші форми та види 

навчальної діяльності  

 

   
      

 100 балів    
       

        

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 Всі  

форми навчання 
        

10 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 

під час лекцій 

 100 балів – 

за результатами  виконання  

і захисту курсової роботи 
        

40 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 
під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 100 балів – 

за результатами  
проходження і захисту звіту 

з практичної підготовки 

(стажування) 
        

20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 100 балів – 

за результатами  складання 

атестаційного екзамену 
        

         

 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  
100 балів – 

за результатами  виконання і 
захисту кваліфікаційної 

роботи 
  +    

 Додаткові бали   

 

6.2. 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 додатком 9 до Положення про планування й облік 

науково-педагогічної діяльності в Хмельницькому університеті управління та 

права імені Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 6 лекційних занять 

за заочною формою навчання. 

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

 

№ Форма Кількість Кількість відвіданих лекцій 
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з/

п 

навчан

ня 

лекцій за 

планом 
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 - - - - 

 

6.3. 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).  

6.4. 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 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 

1. 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) 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI. Дата оновлення: 16.01.2020 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 03.02.2020) 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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3. 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) 

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. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України 

від 23.12.1993 р. № 3781 – ХІІ. Дата оновлення: 05.08.2018 р.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12 (дата звернення 03.02.2020) 

2. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. № 580 – VІІ.  

Дата оновлення: 16.01.2020 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19 

(дата звернення 03.02.2020) 

3. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. № 2135 

– ХІІ. Дата оновлення: 02.01.2020 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2135-12 (дата звернення 03.02.2020) 

4. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 

14.10.2014 р. № 1698 – VII. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page  (дата звернення 03.02.2020) 

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

Дата оновлення: 28.11.2019 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-

18/page (дата звернення 03.02.2020) 

6. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 

1129 – IV. Дата оновлення: 16.01.2020 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1129-15 (дата звернення 03.02.2020) 

7. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

06.07.2005 р. № 2747 – IV. Дата оновлення: 08.02.2020 р. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2747-15 (дата 

звернення 03.02.2020) 

8. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. 

№ 1798 – ХІІ. Дата оновлення: 08.02.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12 (дата звернення 03.02.2020) 

9. Цивільний процесуальний кодекс України:  Закон України від 18.03.2004 . № 1618 

– ІV. Дата оновлення: 08.02.2020. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15 (дата звернення 03.02.2020) 

10. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06 2011 р. № 

№ 3460-VI // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17 

11. Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань 

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Постанова 

Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/stru#Stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/stru#Stru
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3781-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2135-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2135-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1698-18/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/page
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1129-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1129-15
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1618-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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кримінальних справ  від 07.02.2014 р. № 4. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-14 (дата звернення 03.02.2020) 

12. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під 

час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого 

суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 р.  № 

1640/0/4-12. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12 (дата 

звернення 03.02.2020) 

13. Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань: Наказ 

Генеральної прокуратури України від 17.08.2012 р. № 69. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16 (дата звернення 03.02.2020) 

14. Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва 

інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових 

рішень: Наказ Генеральної прокуратури України від 28.05.2015 р. № 6гн. URL:  

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id (дата звернення 

03.02.2020) 

15. Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Толочко О.М., Мірошниченко С.С., 

Власова Г.П. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / 

Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. 

304 с. URL: http://www.big-

lib.com/book/95_Aktyalni_pitannya_kriminalnogo_procesy_Ykraini 

17. Блажівський Є.М., Якимчук М.К., Козьяков І.М., Туркот М.С.  

Підтримання прокурором державного обвинувачення: підручник / Національна 

академія прокуратури України, 2014. 512 с. URL: http://napu.com.ua/wp-

content/uploads/pdf/pidruchniki/12_1010.pdf 

18. Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Мухін В.В., Геселев О.В., Вигівська 

Л.В. Процесуальне керівництво прокурором негласними слідчими 

(розшуковими) діями : наук.-практ. посіб. / Національна академія прокуратури 

України, 2014. 304 с. URL: 

http://napu.com.ua/book/Protsesualne_kerivnytstvo_slidchymy_diyamy.pdf 

19. Безкровний Є. Представництво прокурором інтересів громадянина або 

держави в суді в сучасних умовах. Науковий часопис Національної академії 

прокуратури України. 2019. № 2. С. 28-35. URL: 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf 

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

Україні. Вісник Національної академії прокуратури України. 2014. № 2. С. 24 – 

29. 

21. Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокуратури у реалізації 

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

22. Козьяков І.М., Нецька Л.С. Представництво прокурором інтересів 

держави в суді: підруч./ Національна академія прокуратури України, 2018. 292 

с. URL:  http://napu.com.ua/book/necka-predstavn_derzavy_mod_.pdf 

23. Лобойко Л.М. Кримінальний процес: підручник. Київ: Істина, 2014. 432 с. 

24. Тацій В.Я. Кримінальний процес: підручник. Харків: Право, 2014. – 304 с. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004740-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16
http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id
http://www.big-lib.com/book/95_Aktyalni_pitannya_kriminalnogo_procesy_Ykraini
http://www.big-lib.com/book/95_Aktyalni_pitannya_kriminalnogo_procesy_Ykraini
http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/pidruchniki/12_1010.pdf
http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/pidruchniki/12_1010.pdf
http://napu.com.ua/book/Protsesualne_kerivnytstvo_slidchymy_diyamy.pdf
http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/10-2016/01/bezkrovnyj.pdf
http://napu.com.ua/book/necka-predstavn_derzavy_mod_.pdf
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25. Толочко О.М., Гесель О.В., Бортун М.І. Прокурорський нагляд за 

додержанням законів органами досудового розслідування: навчальний посібник 

/ Національна академія прокуратури України, 2014. 194 с. URL: 

http://napu.com.ua/wp-content/uploads/pdf/pidruchniki/5_1010.pdf 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. http://www.rada.gov.ua  

2. http://www.president.gov.ua 

3. http://www.gp.gov.ua/ 

4. http://www.mvs.gov.ua/ 

5. https://nabu.gov.ua/ 
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