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І. Мета, завдання і зміст дисципліни 



 

Мета: підготовка студентів магістерського рівня спеціальності 

«Антикорупційна діяльність» з метою засвоєння знань спрямованих на 

формування основ безпеки підприємств, установ та організацій.  

В основу методики оволодіння цією навчальною дисципліною покладено 

систематичну й активну самостійну роботу студентів з вивчення наукової 

літератури, нормативних актів, підручників та наукової літератури у сфері 

організації прокурорської діяльності. 

Викладання дисципліни передбачає лекції, семінарські та практичні 

заняття, самостійну роботу і контрольні роботи, що має на меті формування 

пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних вмінь і навичок 

роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення спеціальних 

галузевих знань, підвищення рівня організованості та компетентності в 

методологічних підходах відпрацювання практичних елементів, які 

використовуються в прокурорській діяльності і забезпечення формування 

навичок оцінки прокурорської діяльності 

Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно 

користуватись довідковою літературою та енциклопедичними словниками, 

галузевими довідниками, персональним комп'ютером.  

Крім того передбачено контроль за якістю отриманих студентами знань, 

навичок, вмінь, який здійснюється викладачем під час індивідуальних 

контрольних співбесід, семінарів, контрольних тестових опитувань. 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі. 

Дисципіна вивчається після вивчення навчальних дисциплін «Теорія держави 

і права», «Історія держави і права України», «Кримінальне право», а її 

вивчення передує «Організація правоохоронної діяльності», «Правові основи 

організації запобігання і протидії корупції в державних органах». 

Вимоги до знань та умінь. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 



• теоретично-методологічні основи організаційно-правових проблем 

організації прокурорської діяльності; 

• психологію професійної аспекти діяльності прокурорів ; 

• сутність професійної підготовки, прокурорів та структури прокуратури; 

• загальні положення професійного становлення особистості у сфері 

прокурорської діяльності організаційно-правового забезпечення діяльності 

прокуратури в цілому; 

• специфіку професійного становлення прокурорів; 

• основи участі прокуратури у підготовці обвинувального акту; 

• теоретичні та практичні основи застосування знань при організації 

прокурорського нагляду за діяльністю органів, які здійснюють оперативно-

розшукової діяльності, досудове слідство та дізнання; 

• основи діяльності прокуратури при організації прокурорського нагляду 

за виконанням рішень пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

• організація прокурорської діяльності та міжнародні зв’язки 

прокуратури; 

• основні напрями запобігання і протидії корупції в організації 

прокуратури; 

уміти: 

• здійснювати вивчення кримінальних справ та інших справ щодо 

правопорушень і аналізувати законність застосування різних заходів 

слідчими; 

• подавати допомогу громадянам при звертанні до прокуратури з метою 

захисту; 

• забезпечувати організацію прокурорського нагляду ; 

• формувати та використовувати комплекс методів для оцінювання рівня 

проведеного розслідування; 

• на кваліфікованому рівні оцінювати стан розслідування справ; 

• володіти навичками проведення різних методів допиту та опитування; 

засвоїти: 



• структуру, систему побудови прокуратури ; 

• методи діяльності прокуратури ; 

• теоретико - практичні напрями діяльності у сфері забезпечення прав і 

свобод громадян; 

• методи дослідження справ та формування обвинувального акту; 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень сформованості вмінь: 

 

 

Назва рівня 
сформованості вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репрудиктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 
програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 
діяльності при розв’язанні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і 
використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 
 

 

Навчальна програма складена на 3 кредити. 
Форми контролю – поточний контроль, залік. 
 

Статус навчальної дисципліни – вибіркова. 
 

ІІ. Тематичний план дисципліни  
“Організація прокурорської діяльності”. 

 

 

 Теми Л СЗ СРС Ф-ма 
к-лю 

1.1. Засади діяльності прокуратури 2 2 4 У, ПК 

1.2. Загальні положення законодавства про 
прокуратуру 

- - 6 У, 
ПК, 

СР, Т 

1.3. Статус прокурора 2 1 4 У, 
ПК, 
СР 



 Теми Л СЗ СРС Ф-ма 
к-лю 

1.4. Система прокуратури 2 - 6 У, 
ПК, 

СР, Т 

1.5.  Відбір кандидатів на посади прокурорів та 
призначення на посади 

 

2 1 8 У 

1.6. 

 

Відповідальність прокурорів та 
притягнення їх до відповідальності 
 

2 - 8 У, 
ПК, 
СР 

1. 7. Організаційне забезпечення діяльності 
працівників прокуратури 

2 - 4 У, 
ПК, 
СР 

1. 8.  Прокурорське самоврядування 2 - 2 У, 
ПК, 
СР 

1. 9.  Підготовка обвинувачення та виступ 
прокурора в судах 

2 1 4 У, 
ПК, 
СР 

1.10. Представництво прокурором інтересів 
фізичних та юридичних осіб 

 

2 1 2 У, 
ПК, 
СР 

1.11. Нагляд прокуратури за додержанням 
законів при виконанні судових рішень та 
при застосуванні заходів примусового 
характеру 

 

- 1 2 У 

1.12. Нагляд прокуратури за додержанням 
законів органами, що проводять 
оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання та досудове слідство 

 

- 1 2 У, СР 

1.13. Слідчі функції прокуратури 

 

2 - 2 У 

1.14. Міжнародне співробітництво органів 
прокуратури 

 

- 2 2 ПК 

1.15. Запобігання корупції в органах - - 4 ПК, 
СР 



 Теми Л СЗ СРС Ф-ма 
к-лю 

прокуратури 

 

 Всього:  90 год. 20 10 60  

 

Умовні позначення форм контролю: 

 усне опитування – У 

 контрольні роботи – КР 

 перевірка конспектів – ПК 

 перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

 тестування – Т 

 колоквіум – К 

 



ІІІ. Зміст дисципліни за темами 

 

Тема 1. Засади органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції 

Тема 2. Загальні положення законодавства про прокуратуру 

Загальні засади діяльності прокуратури відповідно до Закону України 

"Про прокуратуру" Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури. 

Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. 

Тема 3. Статус прокурора 

Правовий статус Прокуратури України. Правовий статус прокурора. 

Окремі питання визначення правового статусу Генерального прокурора 

України. 

Тема 4. Система прокуратури 

Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

Тема 5. Відбір кандидатів на посади прокурорів та призначення на 

посади. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Добiр кандидатів на посаду 

прокурора місцевої прокуратури. Спеціальна перевірка кандидата на посаду 

прокурора. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. 

Призначення Генерального прокурора України. Порядок звільнення 

прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй 

посаді. 



Тема 6. Відповідальність прокурорів та притягнення їх до 

відповідальності. 

Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. Орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть 

дисциплінарного проступку прокурора. Види дисциплінарних стягнень. 

Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. Зупинення повноважень прокурора. 

Тема 7. Організаційне забезпечення діяльності працівників 

прокуратури 

Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

Структура прокуратури України . Пiдпорядкування прокурорiв та 

виконання наказiв i вказівок. Повноваження прокурора з виконання 

покладених на нього функцій. 

Тема 8. Прокурорське самоврядування 

Загальні засади прокурорського самоврядування. Органи 

прокурорського самоврядування. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів. 

Тема 9. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в судах 

Підготовка обвинувачення до суду прокурором . Структура та зміст 

промови прокурора в суді. Техніка побудова обвинувальної промови 

Тема 10. Представництво прокурором інтересів фізичних та 

юридичних осіб 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого 

-правовий аспект). 



Тема 11. Нагляд прокуратури за додержанням законів при 

виконанні судових рішень та при застосуванні заходів примусового 

характеру. 

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, 

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

обмеженням особистої свободи громадян. Прокурорський нагляд за 

додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього 

ув’язнення Прокурорський нагляд за додержаннямзаконів у місцях 

позбавлення або обмеження волі Прокурорський нагляд за додержанням 

законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

Тема 12. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 

слідство. 

Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій 

діяльності. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні дізнання 

і досудового слідства. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання 

і досудового слідства. Форми і методи прокурорського нагляду за 

провадженням дізнання і досудового слідства. Основні напрями, завдання 

прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи і провадженні 

досудового слідства. 

Тема 13. Слідчі функції прокуратури 

Загальні положення досудового розслідування. Розслідування злочинів 

органами прокуратури. 



Тема 14. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу 

України осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

Тема 15. Запобігання корупції в органах прокуратури 

Суть і значення функції координації боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. Правові та організаційні форми і напрями координації діяльності 

прокуратурою у боротьбі зі злочинністю і корупцією. Роль прокуратури в 

координації діяльності у боротьбі зі злочинністю і корупцією. 



ІV. Плани лекцій з дисципліни 

«Організація прокурорської діяльності» 

Тема 1. Засади органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

1. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні 

функції 

Література: [1,2, 9, 10, 13, 16] 

Тема 3. Статус прокурора. 

1. Правовий статус Прокуратури України.  

2. Правовий статус прокурора.  

3. Окремі питання визначення правового статусу Генерального 

прокурора України. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 36, 37] 

Тема 4. Система прокуратури. 

1. Система прокуратури України.  

2. Організація роботи в прокуратурі України. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 16, 24, 28] 

Тема 5. Відбір кандидатів на посади прокурорів та призначення на 

посади. 

1. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Добiр кандидатів на 

посаду прокурора місцевої прокуратури. Спеціальна перевірка кандидата на 

посаду прокурора. 

2. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. 

3. Призначення Генерального прокурора України. Порядок звільнення 

прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй 

посаді. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 27] 

Тема 6. Відповідальність прокурорів та притягнення їх до 

відповідальності. 



1. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. Орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть 

дисциплінарного проступку прокурора.  

2. Види дисциплінарних стягнень. Оскарження рішення, 

прийнятого за результатами дисциплінарного провадження.  

3. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. Зупинення повноважень прокурора. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 16, 18, 22] 

Тема 7. Організаційне забезпечення діяльності працівників 

прокуратури 

1. Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

2. Структура прокуратури України.  

Література: [1, 2, 9, 10, 11, 12] 

Тема 8. Прокурорське самоврядування 

1. Загальні засади прокурорського самоврядування. Органи 

прокурорського самоврядування.  

2. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

Література: [1, 2, 9] 

Тема 9. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в судах 

1. Підготовка обвинувачення до суду прокурором. 

2.  Структура та зміст промови прокурора в суді. Техніка побудова 

обвинувальної промови. 

Література: [9, 13, 14, 15] 

Тема 10. Представництво прокурором інтересів фізичних та 

юридичних осіб 

1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або 

держави в суді. 

2. Особливості представництва прокурором інтересів держави в 

суді.  



3. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в 

суді (психолого-правовий аспект). 

Література: [9, 13, 14, 15, 26] 

Тема 13. Слідчі функції прокуратури 

1. Загальні положення досудового розслідування.  

2. Розслідування злочинів органами прокуратури. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 26] 

 

 

V. Плани семінарських занять 

Заняття 1.  

Тема 1. Засади органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції 

Література: [1,2, 9, 10, 13, 16] 

Заняття 2. 

Тема 3. Статус прокурора. 

Правовий статус Прокуратури України. Правовий статус прокурора. 

Окремі питання визначення правового статусу Генерального прокурора 

України. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 36, 37] 

Тема 5. Відбір кандидатів на посади прокурорів та призначення на 

посади. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Добiр кандидатів на посаду 

прокурора місцевої прокуратури. Спеціальна перевірка кандидата на посаду 

прокурора. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. 

Призначення Генерального прокурора України. Порядок звільнення 

прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй 

посаді. 



Література: [1, 2, 9, 10, 13, 27] 

Заняття 3.  

Тема 9. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в судах 

Підготовка обвинувачення до суду прокурором . Структура та зміст 

промови прокурора в суді. Техніка побудова обвинувальної промови. 

Література: [9, 13, 14, 15] 

Тема 10. Представництво прокурором інтересів фізичних та 

юридичних осіб. 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого 

-правовий аспект) 

Література: [9, 13, 14, 15, 26] 

Заняття 4.  

Тема 11. Нагляд прокуратури за додержанням законів при 

виконанні судових рішень та при застосуванні заходів примусового 

характеру. 

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, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях 

тримання затриманих та попереднього ув’язнення Прокурорський нагляд за 

додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі 

Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі. 

Література: [1, 2, 3, 4, 9] 



Тема 12. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 

слідство. 

Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій 

діяльності. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні дізнання 

і досудового слідства. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання 

і досудового слідства. 

Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і 

досудового слідства. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при 

порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства. 

Література: [1, 2, 3, 9, 26] 

Заняття 5.  

Тема 14. Міжнародне співробітництво органів прокуратури. 

Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу 

України осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

Література: [1, 2, 9] 



 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни «Організація прокурорської діяльності» 

 

Тема 1. Засади органiзацiї i дiяльностi прокуратури. 

Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні функції. 

Література: [1,2, 9, 10, 13, 16] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Конституція України та забезпечення прав і свобод громадян. 

2. Історія прокуратури. 

3. Сучасний стан прокуратури в Україні. 

4. Завдання прокуратури в Україні. 

5. Основні принципи діяльності прокуратури в Україні. 

6. Функції прокуратури. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Наведіть різні погляди щодо діяльності прокуратури. 

Висловіть власну думку. 

Завдання 2. Чим відрізняється діяльність прокуратури від діяльності 

інших правоохоронних органів ? 

Завдання 3 Основні напрями діяльності прокуратури визначені не лише у 

Конституції України а й в інших нормативних актах. Які ці акти? 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Основні принципи діяльності 

прокуратури». 

Завдання 5. Виділіть етапи розвитку прокуратури на теренах України. 

Обґрунтуйте ці етапи. 

Завдання 6. Охарактеризуйте взаємозв'язок прокуратури та інших 

правоохоронних органів у сфері профілактики кримінальних правопорушень. 



Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Конституція України і 

прокуратура». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: "Актуальні напрями розвитку 

сучасної прокуратури". 

 

Тема 2. Загальні положення законодавства про прокуратуру. 

Загальні засади діяльності прокуратури відповідно до Закону України 

"Про прокуратуру" Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника 

прокуратури. Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 36, 37] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури. 

2. Вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

3. Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури. 

4. Проведення службових розслідувань по фактам порушень працівників 

прокуратури 

 

Практичні завдання 

Завдання 1. Наведіть різні погляди щодо професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. Висловіть власну думку. 

Завдання 2. Які особливості позаслужбової поведінки працівника 

прокуратури ? 

Завдання 3.  Основні напрями службового розслідування щодо порушень 

працівників прокуратури. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Основні принципи дисциплінарних 

розслідувань щодо працівників прокуратури». 



Завдання 5. Види адміністративних стягнень щодо працівників 

прокуратури. 

Завдання 6. Охарактеризуйте діяльність Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної 

комiсiї прокурорiв. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна 

комiсiя прокурорiв». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Актуальні напрями діяльності 

Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорів». 

 

Тема 3. Статус прокурора. 

Правовий статус Прокуратури України. Правовий статус прокурора. 

Окремі питання визначення правового статусу Генерального прокурора 

України. 

Література: [1, 2, 9, 36, 37] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Особливості правового статусу Прокуратури України. 

2. Правовий статус прокурора та його основні складові. 

3. Окремі питання визначення правового статусу Генерального 

прокурора України. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Наведіть різні погляди щодо статусу прокуратури. Висловіть 

власну думку. 

Завдання 2. Які особливості правового статусу прокуратури ? 

Завдання 3 Основні питання визначення правового статусу працівників 

Прокуратури. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Основні принципи визначення 

правового статусу працівників прокуратури». 

Завдання 5. Види правового статусу працівників прокуратури. 



Завдання 6. Охарактеризуйте статус прокурора. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Статус Генерального 

прокурора України». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Генеральний прокурор 

України та регіональні прокурори: питання взаємодії». 

 

Тема 4. Система прокуратури. 

Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 16, 24, 28] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Система прокуратури України загадано нового Закону України "Про 

прокуратуру". 

2. Регіональні та місцеві прокуратури: взаємодія та підпорядкованість. 

3. Питання призначення на адміністративні посади в прокуратурі. 

4. Система просування по службі в прокуратурі. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Наведіть різні погляди щодо системи прокуратури та її 

структури. 

Завдання 2. Особливості системи прокуратури в містах. 

Завдання 3 Основні питання побудови системи прокуратури. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Система та структура прокуратури в 

Україні». 

Завдання 5. Напрями розвитку системи прокуратури. 

Завдання 6. Охарактеризуйте систему прокуратури у сфері 

підпорядкування. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Система прокурорського 

нагляду». 



Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Структура прокуратури на 

місцях». 

 

Тема 5. Відбір кандидатів на посади прокурорів та призначення на 

посади. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. Добiр кандидатів на посаду 

прокурора місцевої прокуратури. Спеціальна перевірка кандидата на посаду 

прокурора. 

Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. Проведення 

конкурсу на зайняття вакантної посади. Призначення на посаду прокурора. 

Призначення Генерального прокурора України. Порядок звільнення 

прокурора з адмiнiстративної посади та припинення його повноважень на цiй 

посаді. 

Література: [1, 2, 9, 10, 13, 27] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

2. Добiр кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

3. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 

4. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. 

5. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. 

6. Призначення на посаду прокурора. 

7. Порядок звільнення прокурора з адмiнiстративної посади та 

припинення його повноважень на цiй посаді. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання відбору кандидатів на посади прокурорів так 

формалізовані? 

Завдання 2. Які особливості відбору кандидатів на посади прокурорів ? 

Завдання 3 Основні питання проведення спеціальної перевірки осіб, які 



призначаються на посади прокурорів. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Проведення спеціальної перевірки 

кандидатів до прокуратури». 

Завдання 5. Види конкурсів на заняття посад прокурорів. 

Завдання 6. Охарактеризуйте питання вивчення кандидатів на посади 

прокурорів. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Спеціальна підготовка 

кандидатів на посади прокурорів». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Звільнення з посад 

прокурорів». 

 

Тема 6. Відповідальність прокурорів та притягнення їх до 

відповідальності. 

Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. Орган, що здійснює 

дисциплінарне провадження. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть 

дисциплінарного проступку прокурора. Види дисциплінарних стягнень. 

Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. Зупинення повноважень прокурора. 

Література: [1,2,3,4,5,10] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. 

2. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

3. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть дисциплінарного 

проступку прокурора. 

4. Види дисциплінарних стягнень. 

5. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 



6. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. 

7. Зупинення повноважень прокурора. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання відповідальності прокурорів передбачено 

лише в Законі України "Про прокуратуру" ? 

Завдання 2. Які особливості притягнення прокурорів до 

відповідальності? 

Завдання 3 Основні питання проведення дисциплінарних перевірок 

прокурорів. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Проведення службового розслідування 

про порушення дисципліни прокурором». 

Завдання 5. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

прокурорів. 

Завдання 6. Охарактеризуйте питання притягнення до відповідальності 

прокурорів. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Оскарження висновку 

службового розслідування щодо прокурорів». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Зупинення повноважень 

прокурорів». 

 

Тема 7. Організаційне забезпечення діяльності працівників 

прокуратури. 

Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

Структура прокуратури України. Пiдпорядкування прокурорiв та 

виконання наказiв i вказівок. Повноваження прокурора з виконання 

покладених на нього функцій. 

Література: [1, 2, 9, 10, 11, 12] 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Організація діяльності місцевої прокуратури. 

2. Основні форми діяльності регіональної прокуратури. 

3. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказівок. 

4. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

5. Види нормативних актів прокуратури. 

6. Контроль за слідством з боку прокуратури. 

7. Зупинення провадження по справі прокурором. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання підпорядкування прокурорів не розглядається 

в Законі України "Про прокуратуру" ? 

Завдання 2. Які особливості організації діяльності місцевої прокуратури? 

Завдання 3 Підготовка нормативних актів працівниками прокуратури. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Повноваження прокурорів». 

Завдання 5. Види нормативних актів та інших документів, які готує 

Генеральний прокурор України. 

Завдання 6. Охарактеризуйте організацію діяльності регіональної 

прокуратури. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Участь прокурора в судовому 

засіданні». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Організація діяльності 

Генерального прокурора України» 

 

Тема 8. Прокурорське самоврядування. 

Загальні засади прокурорського самоврядування. Органи 

прокурорського самоврядування. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів. 

Література: [1, 2, 9] 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Організація прокурорського самоврядування. 

2. Основні органи прокурорського самоврядування. 

3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

4. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

5. Загальні засади прокурорського самоврядування. 

6. Види контролю за прокурорами з боку кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. 

7. Органи прокурорського самоврядування. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання прокурорського самоврядування є таким 

важливим? 

Завдання 2. Які особливості організації прокурорського самоврядування? 

Завдання 3 Підготовка і проведення зборів прокурорів. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Вибори до органів прокурорського 

самоврядування». 

Завдання 5. Види прокурорського самоврядування. 

Завдання 6. Охарактеризуйте організацію прокурорського 

самоврядування. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: « Організація прокурорського 

самоврядування». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Вибори до органів 

прокурорського самоврядування» 

 

Тема 9. Підготовка обвинувачення та виступ прокурора в судах. 

Підготовка обвинувачення до суду прокурором. Структура та зміст 

промови прокурора в суді. Техніка побудова обвинувальної промови 

Література: [9, 13, 14, 15] 

 



Питання для самоконтролю: 

1. Організація підготовки обвинувального вироку. 

2. Основні напрями підготовки обвинувального вироку. 

3. Структура промови прокурора в суді. 

4. Техніка побудова обвинувальної промови. 

5. Загальні засади підготовки обвинувальної промови прокурора. 

6. Види контролю за підготовкою обвинувальної промови. 

7. Система підготовки обвинувальної промови. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання підготовки обвинувальної промови є таким 

важливим? 

Завдання 2. Які особливості підготовки обвинувальної промови в суді ? 

Завдання 3 Підготовка і перевірка обвинувальної промови. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Підготовка обвинувальної промови » 

Завдання 5. Види обвинувальної промови. 

Завдання 6. Охарактеризуйте організацію підготовки обвинувальної 

промови. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Організація підготовки 

обвинувальної промови прокурора в суді». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Структура обвинувальної 

промови прокурора в суді». 

 

Тема 10. Представництво прокурором інтересів фізичних та 

юридичних осіб. 

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді (психолого 

-правовий аспект). 



Література: [9, 13, 14, 15, 26] 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

2. Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

3. Представництво прокурором інтересів громадян за згодою останніх. 

4. Основні напрями підготовки представництва прокурором інтересів 

держави в суді. 

5. Структура промови під час представництва прокурором інтересів 

держави в суді. 

6. Техніка побудови діяльності прокурора під час представництва 

прокурором інтересів громадян. 

7. Загальні засади представництва прокурором інтересів громадян. 

8. Система підготовки представництва прокурором інтересів громадян в 

суді. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Чому питання підготовки обвинувальної промови є таким 

важливим? 

Завдання 2. Які особливості підготовки обвинувальної промови в суді ? 

Завдання 3 Підготовка і перевірка обвинувальної промови. 

Завдання 4. Підготуйте реферат «Підготовка обвинувальної промови». 

Завдання 5. Види обвинувальної промови. 

Завдання 6. Охарактеризуйте організацію підготовки обвинувальної 

промови. 

Завдання 7. Підготуйте реферат на тему: «Організація підготовки 

обвинувальної промови прокурора в суді». 

Завдання 8. Підготуйте реферат на тему: «Структура обвинувальної 

промови прокурора в суді». 



Тема 11. Нагляд прокуратури за додержанням законів при 

виконанні судових рішень та при застосуванні заходів примусового 

характеру. 

Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень укримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 

Повноваження прокурора по 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. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях 

тримання затриманих та попереднього ув’язнення Прокурорський нагляд за 

додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі 

Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волію. 

Література: [1, 2, 3, 4, 9] 

 

Тема 12. Нагляд прокуратури за додержанням законів органами, що 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове 

слідство. 

Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження прокурора при 

здійсненні нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій 

діяльності. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні дізнання 

і досудового слідства. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання 

і досудового слідства. 

Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і 

досудового слідства. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при 

порушенні кримінальної справи і провадженні досудового слідства. 



Література: [1, 2, 3, 9, 26] 

Тема 13. Слідчі функції прокуратури. 

Загальні положення досудового розслідування. Розслідування злочинів 

органами прокуратури. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 26] 

Тема 14. Міжнародне співробітництво органів прокуратури. 

Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу 

України осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

Література: [1, 2, 9] 

 

Тема 15. Запобігання корупції в органах прокуратури. 

Суть і значення функції координації боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. Правові та організаційні форми і напрями координації діяльності 

прокуратурою у боротьбі зі злочинністю і корупцією. Роль прокуратури в 

координації діяльності у боротьбі зі злочинністю і корупцією. 

Література: [1, 2, 9] 

 

 

VІІ. Індивідуально-консультативна робота 

Передбачає проведення індивідуальних і групових консультацій зі 

студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу, а також 

відпрацювання студентами пропущених занять та незадовільних оцінок. 

VІІІ. Методики активізації процесу навчання. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними 

вимогами, що ставляться з боку кафедри щодо підготовки до семінарських 

занять. 

     Семінари можуть проходити у різних формах:  



- усного опитування; 

- коментованого читання нормативно – правового акта; 

- творчої дискусії, вирішення проблемних питань; 

- заслуховування підготовлених рефератів;  

- перевірки завдань для самостійної роботи; 

- перевірки конспектів;  

- поточних та модульних контрольних робіт; 

   Вивчення найважливіших і складних питань передбачає підготовку 

студентами рефератів із цих питань. Кращі реферати заслуховуються на 

семінарах, а також використовуються для підготовки студентами доповідей 

на наукові конференції. 

До кожного семінару пропонуються питання для самостійної роботи 

студентів, підготовка відповідей на які є обов'язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи викладаються у письмовій формі. 

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, 

звертає увагу на позитивні та негативні сторони у виступах студентів, 

виставляє оцінки та дає завдання на наступне семінарське заняття. 

Активізація вивчення студентами дисципліни “Організація 

прокурорської діяльності” передбачає: 

– вироблення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання, а також у процесі самостійного написання 

рефератів; 

– формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовування їх при вирішенні 

життєвих проблем; 

–  прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

висловлювати та аргументувати свої думки; 

– заохочення студентів до активної роботи та обговорення питань курсу 

"Організація прокурорської діяльності". 



      

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це форма організації 
навчального процесу, яка має на меті поглиблення, узагальнення та 
закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання, а також 
застосування цих знань на практиці. Індивідуальні завдання виконують 
студенти самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформляється у формі 
реферату. 

Реферат – короткий виклад у письмовому вигляді з публічним 
захистом змісту наукових праць, літератури з теми, конкретного питання. 
Теми рефератів відповідають загальним темам практичних (семінарських) 
занять, конкретизують окремі питання, ключові елементи тем. На першому 
практичному (семінарському) занятті студенти можуть на власний вибір 
обрати тему реферату. За семестр кожний студент має можливість 
підготувати два реферати, по одному до кожного змістового модуля. 

Структура реферату: 

– тема-вступ, мета та завдання роботи та основні її положення; 
– теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, 

законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 
– методи - вказуються і коротко характеризуються; 
– основні результати роботи – подаються результати, схеми, малюнки, 

моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз; 
– висновки; 
– список використаних джерел (нормативно-правових актів та 

літератури). 
Загальні вимоги до оформлення реферату: 
– обсяг реферату в середньому не має перевищувати десяти сторінок 

тексту виконаного власноручно студентом у писаному від руки вигляді на 
папері формату А4 (в друкованому вигляді реферат не оцінюється); 

– титульну сторінку оформлюють відповідно до загальних вимог; 
– на другій сторінці викладають план реферату; 
– в тексті роботи слід виділяти і озаглавлювати відповідні розділи 

плану; 
– сторінки роботи нумерують; 
– при використанні літературних джерел у тексті реферату необхідно 

робити посилання; 
– в разі необхідності можуть бути додатки до реферату; 
– наприкінці роботи на окремому аркуші міститься список 

використаних джерел (не менше 10 спеціальних літературних наукових 
джерел та всі нормативно-правові акти, які необхідні для розкриття 
відповідного питання). 

Посилання в рефераті на використані нормативно-правові акти чи 
спеціальну літературу робляться в порядку використання в тексті, або внизу 
сторінки. 



Відповідно до обраного способу посилання і формується список 
використаних джерел в кінці реферату, відповідно до встановлених вимог 
щодо оформлення літератури. 

Якщо зноски зроблені в порядку використання – список 
використаних джерел формується в єдиному списку (нормативно-правові 
акти та літературні джерела разом). 

Якщо зноски зроблені в кінці сторінки – список використаних 
джерел формується двома списками: 

1) нормативно-правові акти (подаються за юридичною силою) та 
міжнародні документи (за наявністю); 

2) підручники, посібники, спеціальна література (подається в 
алфавітному порядку). 

 

Основні вимоги до змісту реферату: 
 

– в основі реферату має бути певна сукупність фактичних і 
теоретичних даних, що їх слід викладати відповідно до існуючого плану; 

– особливу увагу необхідно приділяти пошуку необхідних 
нормативно-правових матеріалів, їх систематизації, з'ясуванню основних 
понять і категорій з теми; 

– у кінці роботи, підбиваючи підсумки, слід узагальнити викладений 
матеріал і зробити власні висновки щодо досліджуваної проблеми. 

 

Теми рефератів. 
1. Кодекс етики та поведінки працівників прокуратури. 

2. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. 

3. Правовий статус Прокуратури України. 

4. Правовий статус прокурора. 

5. Окремі питання визначення правового статусу Генерального 

прокурора України. 

6. Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

7. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

8. Добiр кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

9. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 



10. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. 

11. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. 

12. Призначення на посаду прокурора. 

13. Призначення Генерального прокурора України. 

14. Порядок звільнення прокурора з адмiнiстративної посади та 

припинення його повноважень на цiй посаді. 

15. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. 

16. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

17. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть дисциплінарного 

проступку прокурора. 

18. Види дисциплінарних стягнень. 

19. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 

20. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. 

21. Зупинення повноважень прокурора. 

22. Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

23. Структура прокуратури України . 

24. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказівок. 

25. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

26. Загальні засади прокурорського самоврядування. 

27. Органи прокурорського самоврядування. 

28. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

29. Підготовка обвинувачення до суду прокурором . 

30. Структура та зміст промови прокурора в суді. 

31. Техніка побудова обвинувальної промови. 

32. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 



33. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 



 

ІХ. Питання для самоконтролю 

1. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні 

функції. 

3. Загальні засади діяльності прокуратури відповідно до Закону України 

"Про прокуратуру". 

4. Кодекс етики та поведінки працівників прокуратури. 

5. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. 

6. Правовий статус Прокуратури України. 

7. Правовий статус прокурора. 

8. Окремі питання визначення правового статусу Генерального 

прокурора України. 

9. Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

10. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

11. Добiр кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

12. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 

13. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. 

14. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. 

15. Призначення на посаду прокурора. 

16. Призначення Генерального прокурора України. 

17. Порядок звільнення прокурора з адмiнiстративної посади та 

припинення його повноважень на цiй посаді. 

18. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. 

19. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

20. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть дисциплінарного 

проступку прокурора. 



21. Види дисциплінарних стягнень. 

22. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 

23. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. 

24. Зупинення повноважень прокурора. 

25. Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

26. Структура прокуратури України . 

27. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказівок. 

28. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

29. Загальні засади прокурорського самоврядування. 

30. Органи прокурорського самоврядування. 

31. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

32. Підготовка обвинувачення до суду прокурором. 

33. Структура та зміст промови прокурора в суді. 

34. Техніка побудова обвинувальної промови 

35. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

36. Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

37. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді. 

38. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 

39. Повноваження прокурора по 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. 

40. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання 

затриманих та попереднього ув’язнення. 



41. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення 

або обмеження волі. 

42. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

43. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. 

44. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів в оперативно-розшуковій діяльності. 

45. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

46. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні 

дізнання і досудового слідства. 

47. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового 

слідства. 

Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і 

досудового слідства. 

48. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні 

кримінальної справи і провадженні досудового слідства. 

49. Загальні положення досудового розслідування. 

50. Розслідування злочинів органами прокуратури. 

51. Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. 

52. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України. 

53. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

54. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу 

України осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

55. Суть і значення функції координації боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. 

 



Х. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Критерії оцінювання розроблені за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”) з урахуванням повноти і 
правильності виконання завдань та обов’язковим переведенням оцінок у 
шкалу ECTS і 100-бальну шкалу Університету для оцінювання інтегрованих 
знань студентів із кожного модуля. 

При цьому враховується: 
– здатність диференціювати, інтегрувати й уніфікувати знання; 
– вміння застосовувати правила, методи, принципи у конкретних 

ситуаціях; 
– навики співвідношення причин і наслідків; спроможність 

аналізувати й оцінювати факти, події, явища та прогнозувати бажані 
результати від прийнятих рішень; 

– здатність викладати письмову відповідь граматично і стилістично 
грамотно, логічно, послідовно з використанням наукових термінів понять 
(три останні критерії стосуються й усної відповіді). 

Оцінка знань студентів повинна відповідати наступним вимогам: 
Оцінка “відмінно” – коли студент демонструє знання всього 

програмного матеріалу; системно, послідовно, і грамотно і логічно його 
викладає; здатний пов'язати теорію з практикою; правильно відповідає на 
додаткові запитання в контексті теми заняття; спроможний обґрунтувати, 
аргументувати власні висновки; проявляє вміння самостійно узагальнювати 
матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 91 – 100 % завдань. 
Оцінка “добре” – коли студент володіє програмним матеріалом; 

грамотно і по суті викладає його; не допускає суттєвих помилок у відповіді 
на запитання; правильно використовує теоретичні положення і володіє 
необхідними навиками з узагальнення й систематизації матеріалу що 
вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконує 72 – 90 % завдань. 
Оцінка “задовільно”  – коли студент засвоїв основний матеріал 

поверхово, але не знає окремих деталей; допускає неточні відповіді чи 
недостатньо чіткі формулювання; порушує послідовність у викладенні 
програмного матеріалу та має певні труднощі в узагальненні й 
систематизації матеріалу, що вивчається. 

Із загального обсягу студент правильно виконав 53 – 71 % завдань. 
Оцінка “незадовільно” – коли студент не знає значної частини 

програмного матеріалу; допускає суттєві помилки у його викладі; не 
здатний узагальнити навчальний матеріал. 

Із загального обсягу студент правильно виконав не більше 53 % 
завдань. 

Знання студентів під час поточного контролю на практичних 
(семінарських) заняттях оцінюються таким чином: 

– усна відповідь – оцінка від «задовільно» до «відмінно»; 



– доповнення з місця до усної відповіді на підставі аналізу 
рекомендованої літератури та нормативно-правових актів – оцінка від 
«задовільно» до «відмінно»; 

Якщо студент пропустив практичне заняття, або отримав за 
відповідь на занятті «незадовільно» – він повинен відпрацювати 
пропущене заняття в усній формі на кафедрі та виконати в зошиті для 
практичних занять, за наявності, письмові завдання. 

 

Шкала оцінювання успішності студентів  
за результатами підсумкового контролю 

 

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

Залікові оцінки За шкалою 
в балах іспит залік 

A відмінно відмінно 

зараховано 

90 - 100 

B дуже добре добре 
82 - 89 

C добре 75 - 81 

D задовільно (посередньо) задовільно 
68 - 74 

E задовільно (достатньо) 60 - 67 

FX 

незадовільно (з 
можливістю повторного 

складання) 
незадовільно 

не 
зараховано 35 - 59 

 



ХІ. Перелік питань на залік 

1. Конституційні основи організації та діяльності прокуратури. 

2. Прокуратура України, її завдання, принципи діяльності та основні 

функції. 

3. Загальні засади діяльності прокуратури відповідно до Закону України 

"Про прокуратуру". 

4. Кодекс етики та поведінки працівників прокуратури. 

5. Основні вимоги до позаслужбової поведінки працівника прокуратури. 

Відповідальність за порушення кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури. 

6. Правовий статус Прокуратури України. 

7. Правовий статус прокурора. 

8. Окремі питання визначення правового статусу Генерального 

прокурора України. 

9. Система прокуратури України. Організація роботи в прокуратурі 

України. 

10. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

11. Добiр кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури. 

12. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора. 

13. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора. 

14. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади. 

15. Призначення на посаду прокурора. 

16. Призначення Генерального прокурора України. 

17. Порядок звільнення прокурора з адмiнiстративної посади та 

припинення його повноважень на цiй посаді. 

18. Дисциплінарна вiдповiдальнiсть прокурора. 

19. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження. 

20. Розгляд висновку про наявність чи вiдсутнiсть дисциплінарного 

проступку прокурора. 

21. Види дисциплінарних стягнень. 



22. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження. 

23. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді. 

24. Зупинення повноважень прокурора. 

25. Загальні положення організації роботи в органах прокуратури. 

26. Структура прокуратури України . 

27. Пiдпорядкування прокурорiв та виконання наказiв i вказівок. 

28. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій. 

29. Загальні засади прокурорського самоврядування. 

30. Органи прокурорського самоврядування. 

31. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

32. Підготовка обвинувачення до суду прокурором. 

33. Структура та зміст промови прокурора в суді. 

34. Техніка побудова обвинувальної промови 

35. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в 

суді. 

36. Особливості представництва прокурором інтересів держави в суді. 

37. Представництво прокурором інтересів громадян та держави в суді. 

38. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру. 

39. Повноваження прокурора по 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. 

40. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання 

затриманих та попереднього ув’язнення. 

41. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення 

або обмеження волі. 



42. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні 

покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 

43. Предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. 

44. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів в оперативно-розшуковій діяльності. 

45. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

46. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні 

дізнання і досудового слідства. 

47. Сутність прокурорського нагляду за органами дізнання і досудового 

слідства. 

Форми і методи прокурорського нагляду за провадженням дізнання і 

досудового слідства. 

48. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні 

кримінальної справи і провадженні досудового слідства. 

49. Загальні положення досудового розслідування. 

50. Розслідування злочинів органами прокуратури. 

51. Сутність міжнародного співробітництва органів прокуратури 

України. 

52. Правове регулювання міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України. 

53. Форми міжнародного співробітництва органів прокуратури України. 

54. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу 

України осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. 

55. Суть і значення функції координації боротьбі зі злочинністю і 

корупцією. 

56. Правові та організаційні форми і напрями координації діяльності 

прокуратурою у боротьбі зі злочинністю і корупцією. 



57. Роль прокуратури в координації діяльності у боротьбі зі злочинністю 

і корупцією. 
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