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1. ВСТУП 
 
Навчальна дисципліна “Основи прокурорської діяльнос-

ті” розглядає сукупність взаємопов’язаних положень загально-
теоретичного, правового та методичного характеру щодо орга-
нізації та діяльності прокуратури України.  

Мета вивчення даної дисципліни – дати майбутнім юри-
стам чітке уявлення про головні напрями діяльності прокурату-
ри України, сутність і значення прокурорської діяльності в 
Україні, цілі і завдання діяльності прокуратури, сучасний стан, 
проблеми та перспективи вдосконалення органів прокуратури 
України, правові основи діяльності, засади організації та діяль-
ності, структуру органів прокуратури.  

Курс має своїм завданням допомогти студентам отримати 
загальні знання щодо організації і функцій прокуратури. Ово-
лодіння ними допоможе сформувати уявлення про зміст діяль-
ності прокуратури та виявити індивідуальну зацікавленість тим 
чи іншим напрямом її діяльності. 

Навчальна дисципліна “Основи прокурорської діяльнос-
ті” за своїм предметом є комплексною, оскільки вивчення орга-
нізації та діяльності прокуратури вимагає звернення до поло-
жень і матеріалів таких навчальних дисциплін, як адміністрати-
вне право, конституційне право, кримінальний процес, цивіль-
ний процес, трудове право, екологічне та земельне право, кри-
мінально-виконавче право, організація судових та правоохо-
ронних органів, судове право тощо. Під час її викладання сту-
дентів знайомлять також з матеріалами, які не охоплюються 
предметом інших навчальних курсів.  

Одна із особливостей цієї дисципліни полягає в тому, 
що студенти повинні ознайомитися з численними нормативни-
ми актами, до яких належать не лише закони та кодекси Украї-
ни, а й міжнародно-правові акти, що встановлюють стандарти 
прокурорської діяльності, рішеннями Конституційного Суду 
України щодо статусу та повноважень прокуратури, наказами 
Генерального прокурора України та ін. Становище ускладню-
ється ще й тим, що триває процес реформування прокуратури, а 
також інших судових і правоохоронних органів України, з якими  
вона взаємодіє. 
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При вивченні “Основ прокурорської діяльності” вико-
ристовуються такі форми навчання, як: лекції, індивідуальне 
консультування викладачем студентів із проблемних питань, 
самостійна робота студентів із нормативними та літературними 
джерелами, що рекомендовані для вивчення в межах курсу. 

Основною формою навчання студентів вечірнього фа-
культету є лекції. Їх метою є засвоєння теоретичних положень 
курсу та правових норм, що регулюють діяльність прокуратури.  

Значна увага приділяється самостійній роботі студентів 
та проведенню індивідуальних консультацій з ними. Виконан-
ня самостійної роботи дає можливість студенту закріпити та 
поглибити теоретичні і практичні знання, отримані у процесі 
вивчення окремих тем, удосконалити навички роботи з різни-
ми інформаційними джерелами, навчитися аналізувати навча-
льну та наукову літературу, практику роботи прокуратури, 
отримати навички дослідницької роботи. 

Підсумковою формою контролю знань є іспит, який має 
на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, уміння 
застосовувати ці знання при розв’язанні конкретних професій-
них завдань, а також самостійно працювати з науковою та навча-
льною літературою. 

У результаті вивчення дисципліни “Основи прокурорсь-
кої діяльності” студенти повинні: 

знати сутність прокурорської діяльності, її характерні 
ознаки, завдання та функції прокуратури; поняття і значення за-
сад організації та діяльності органів прокуратури; організацію 
роботи й управління в органах прокуратури України; 

уміти розкрити правовий статус прокурорів; значення і 
сутність кожної засади діяльності прокуратури; правильно тлу-
мачити ці норми;  

оволодіти відомостями про систему органів прокурату-
ри та організаційно-структурну побудову кожного з рівнів (ла-
нок) цієї системи; 

розуміти специфіку повноважень Генерального проку-
рора України та підпорядкованих йому прокурорів;  

вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових 
актів щодо організації та діяльності органів прокуратури. 



2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У тому числі 

№ 
п/п 

Тема 

 У
сь
ог
о 
го
ди
н 

 л
ек
ці
ї 

са
м
ос
ті
йн
а 

 р
об
от
а 

1 2 3 4 5 
1 Предмет та система курсу “Основи 

прокурорської діяльності” 
13 1 12 

2 Правові основи діяльності прокура-
тури України 

17 1 16 

3 Засади організації та діяльності орга-
нів прокуратури України 

15 1 14 

4 Система та структура органів проку-
ратури України 

13 1 12 

5 Організація роботи в органах проку-
ратури України 

10 – 10 

6 Служба в органах прокуратури Укра-
їни. Правовий статус прокурорів 

16 2 14 

7 Прокурорський нагляд за додержан-
ням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, ді-
знання та досудове слідство 

18 2 16 

8 Підтримання державного обвинува-
чення в суді 

16 2 14 

9 Представництво прокуратурою інте-
ресів громадянина або держави в суді 

12 2 10 

10 Нагляд за додержанням законів при 
виконанні судових рішень у криміна-
льних справах, а також при застосу-
ванні інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян 
 

14 2 12 

5 



Закінчення 

 

1 2 3 4 5 
11 Прокурорський нагляд за додержанням 

законів про права і свободи неповноліт-
ніх 

9 – 9 

12 Міжнародне співробітництво органів 
прокуратури 

6 – 6 

13 Прокуратури зарубіжних країн 6 – 6 

Разом 165 14 151 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого 
(протокол №  10 від  22.05. 2015 р.) 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 
1. Предмет та система курсу  

“Основи прокурорської діяльності” 
 

Предмет та структура курсу “Основи прокурорської дія-
льності”. Його співвідношення з іншими навчальними дисциплі-
нами. Місце прокуратури в системі державних органів України. 
Мета та завдання діяльності прокуратури. Функції прокуратури: 
поняття та види. Сучасний стан, проблеми та перспективи удо-
сконалення органів прокуратури України. 

 
2. Правові основи діяльності прокуратури України 

 
Поняття і класифікація правових основ прокурорської 

діяльності. Конституційні основи діяльності прокуратури Укра-
їни. Закон України “Про прокуратуру” як основне джерело пра-
вового забезпечення органів прокуратури. Процесуальне зако-
нодавство та інші законодавчі акти. Рішення Конституційного 
Суду України. Відомчі акти Генерального прокурора України. 
Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. 

 
3. Засади організації та діяльності органів прокуратури 

України 
 

Поняття, значення та система засад організації та діяль-
ності прокуратури України. Засади верховенства права та гума-
нізму. Засада законності. Засада справедливості діяльності про-
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куратури. Засади неупередженості та об’єктивності. Засада не-
залежності. Засада політичної нейтральності прокуратури. За-
сада недопустимості незаконного втручання прокуратури в дія-
льність органів законодавчої, виконавчої і судової влади. Засада 
поваги до незалежності суддів. Засада прозорості прокурорської 
діяльності. Засада презумпції невинуватості. Засада неухильно-
го дотримання вимог професійної етики та поведінки. Засада 
територіальності.  

 
4. Система та структура органів прокуратури України 

 
Система органів та установ прокуратури України. Гене-

ральний прокурор України: повноваження, порядок призначення 
та звільнення. Структура та загальна характеристика органів 
прокуратури: Генеральна прокуратура України; регіональні про-
куратури; місцеві прокуратури; військові прокуратури; Спеціалі-
зована антикорупційна прокуратура. Прокурорське самовряду-
вання: завдання та організаційні форми. Кваліфікаційно-
дисциплінарна комісія прокурорів. 

 
5. Організація роботи в органах прокуратури  

України 
 

Поняття, завдання та принципи організації роботи в ор-
ганах прокуратури. Інформаційно-аналітичне забезпечення 
прокурорської діяльності. Планування роботи в органах проку-
ратури. Організація особистої роботи в органах прокуратури. 
Облік та звітність в органах прокуратури. Контроль виконання 
в органах прокуратури. 

 
6. Служба в органах прокуратури України.  

Правовий статус прокурорів 
 

Поняття і правове регулювання служби в органах про-
куратури. Правовий статус прокурорів. Вимоги до кандидатів 
на посаду прокурора. Порядок зайняття посади прокурора міс-
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цевої прокуратури. Дисциплінарна відповідальність прокурора. 
Дисциплінарне провадження щодо прокурора. Адміністративні 
посади в органах прокуратури. Звільнення прокурора з посади. 
Припинення, зупинення повноважень прокурора. Матеріальне 
та соціальне забезпечення прокурорів. Етика прокурорської ді-
яльності. 

 
7. Прокурорський нагляд за додержанням законів  

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність,  
дізнання та досудове слідство 

 
Предмет, завдання і правові основи прокурорського на-

гляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання 
та досудове слідство. Повноваження прокурора під час нагляду 
за додержанням законів органами, які проводять дізнання та до-
судове слідство. Повноваження прокурора по нагляду за додер-
жанням законів на початковому етапі досудового кримінального 
провадження. Прокурорський нагляд за додержанням законів 
при проведенні гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. 
Нагляд за додержанням законів при повідомленні про підозру. 
Нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжних за-
ходів. Нагляд за законністю продовження строків досудового 
розслідування, а також зупинення досудового розслідування. На-
гляд за законністю дій і рішень при закінченні досудового роз-
слідування. Організація участі прокурора у досудовому розслі-
дуванні. Нагляд за додержанням законів органами, які прова-
дять оперативно-розшукову діяльність. 

 
8. Підтримання державного обвинувачення в суді 

 
Поняття державного обвинувачення та завдання проку-

рора в судовому кримінальному провадженні. Підготовка про-
курора до участі в судовому розгляді. Повноваження прокуро-
ра, який підтримує державне обвинувачення в суді. Участь про-
курора у підготовчому судовому провадженні. Участь прокуро-
ра в судовому слідстві. Промова прокурора в суді: структура і 
зміст. Відмова прокурора від підтримання державного обвину-
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вачення в суді, зміна державного обвинувачення та висунення 
додаткового обвинувачення: підстави, порядок і правові наслід-
ки. Участь прокурора в судовому провадженні з оскарження судо-
вих рішень. Участь прокурора у кримінальному провадженні на 
підставі угод. 

 
9. Представництво прокуратурою інтересів громадянина 

або держави в суді 
 

Сутність, завдання і правові основи представництва 
прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. При-
води та підстави представництва прокуратурою інтересів гро-
мадянина або держави в суді. Форми представництва прокурату-
рою інтересів громадянина або держави в суді. Досудовий етап 
реалізації прокурором функції представництва. Організація ро-
боти прокурора щодо підготовки позовів і заяв до суду. Участь 
прокурора у судовому розгляді справи. Оскарження прокуро-
ром рішень суду при здійсненні функції представництва. 
Участь прокурора у виконавчому провадженні.  

 
10. 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 

 
Предмет та завдання нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусового характеру. Право-
ві основи нагляду прокурора за додержанням законів при вико-
нанні судових рішень у кримінальних справах. Повноваження 
прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні 
судових рішень у кримінальних справах. Прокурорський нагляд 
за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попе-
реднього ув’язнення. Прокурорський нагляд за додержанням 
законів у місцях позбавлення або обмеження волі. Прокурорсь-
кий нагляд за додержанням законів при виконанні криміналь-
них покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Акти проку-
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рорського реагування на порушення законів в установах вико-
нання кримінальних покарань. 

 
11. Прокурорський нагляд за додержанням законів  

про права і свободи неповнолітніх 
 

Сутність прокурорської діяльності у сфері захисту прав і 
свобод неповнолітніх. Захист прокуратурою майнових і особис-
тих прав неповнолітніх. Діяльність прокурора щодо попере-
дження правопорушень неповнолітніх. Нагляд за додержанням 
прав неповнолітніх при проведенні досудового розслідування. 
Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного 
судочинства. Нагляд за законністю поміщення неповнолітніх до 
спеціальних установ. 

 
12. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

 
Сутність, принципи та правові основи міжнародного спів-

робітництва органів прокуратури України. Основні напрями,  
форми та суб’єкти міжнародного співробітництва органів про-
куратури України. 

 
13. Прокуратури зарубіжних країн 

 
Моделі прокуратур у сучасному світі. Організаційні ос-

нови прокуратур зарубіжних країн. Прокуратура в країнах анг-
лосаксонської правової системи. Прокуратура в країнах конти-
нентальної правової системи. 
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 
 

Т е м а  1. Предмет та система курсу  
“Основи прокурорської діяльності” 

 
П л а н 

 
1.  Предмет та система курсу “Основи прокурорської ді-

яльності”, його співвідношення з іншими навчальними дисцип-
лінами. 

2.  Місце прокуратури в системі державних органів 
України. 

3.  Мета та завдання діяльності прокуратури. 
4.  Функції прокуратури: поняття та види. 
5.  Сучасний стан, проблеми та перспективи удоскона-

лення органів прокуратури України. 
 

 
Т е м а  2. Правові основи діяльності прокуратури України 

 
П л а н 

 
1. Поняття і класифікація правових основ прокурорської 

діяльності. 
2.  Конституційні основи діяльності прокуратури України. 
3.  Закон України “Про прокуратуру” як основне джере-

ло правового забезпечення органів прокуратури. 
4.  Процесуальне законодавство та інші законодавчі акти. 
5.  Відомчі акти Генерального прокурора України. 
6.  Міжнародно-правові стандарти діяльності прокура-

тури. 
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Т е м а  3. Засади організації та діяльності органів  
прокуратури України 

 
П л а н 

 
1. Поняття, значення і система засад організації та дія-

льності прокуратури України. 
2. Зміст засад організації та діяльності органів прокуратури:  
1) верховенства права та гуманізму;  
2) законності;  
3) справедливості діяльності прокуратури;  
4) неупередженості та об’єктивності;  
5) незалежності;  
6) політичної нейтральності прокуратури;  
7) недопустимості незаконного втручання прокуратури 

в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;  
8) поваги до незалежності суддів;  
9) прозорості прокурорської діяльності; 
10) презумпції невинуватості;  
11) неухильного дотримання вимог професійної етики 

та поведінки;  
12) територіальності. 
 

Т е м а  4. Система та структура органів прокуратури  
України 

 
П л а н 

 
1. Система органів та установ прокуратури України. 
2. Генеральна прокуратура України. 
3. Регіональні прокуратури. 
4. Місцеві прокуратури. 
5. Військові прокуратури. 
6. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
7. Органи прокурорського самоврядування. 
8. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 
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Т е м а  5. Організація роботи в органах прокуратури України 
  

П л а н 
 

1.  Поняття, завдання та принципи організації роботи в 
органах прокуратури. 

2.  Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури.  
3.  Інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорсь-

кої діяльності. 
4.  Планування роботи в органах прокуратури. 
5.  Організація особистої роботи в органах прокуратури. 
6.  Облік та звітність в органах прокуратури. 
7.  Контроль виконання в органах прокуратури. 
 

Т е м а 6. Служба в органах прокуратури України.  
Правовий статус прокурорів 

 

П л а н 
 

1. Поняття і правове регулювання служби в органах 
прокуратури. 

2. Правовий статус прокурорів.  
3. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 
4. Порядок зайняття посади прокурора місцевої прокуратури.  
5. Дисциплінарна відповідальність прокурора.  
6. Адміністративні посади в органах прокуратури.  
7. Звільнення прокурора з посади.  
8. Припинення, зупинення повноважень прокурора.  
9. Етика прокурорської діяльності. 

 
Т е м а  7. Прокурорський нагляд за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання та досудове слідство 
 

П л а н 
 

1. Предмет, завдання і правові основи прокурорського 
нагляду за додержанням законів органами, які проводять  
дізнання та досудове слідство. 
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2. Повноваження прокурора під час нагляду за додер-
жанням законів органами, які проводять дізнання та досудове 
слідство.  

3. Прокурорський нагляд на початковому етапі кримі-
нального провадження, а також за законністю ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 

4. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 
проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. 

5. Нагляд за додержанням законів при повідомленні 
особі про підозру. 

6. Нагляд за додержанням законів при застосуванні за-
побіжних заходів. 

7. Нагляд за законністю продовження строків досудового 
розслідування, а також зупинення досудового розслідування. 

8. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні до-
судового розслідування. 

9. Прокурорський нагляд за додержанням законів ор-
ганами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. 

 
Т е м а  8. Підтримання державного обвинувачення в суді 

 
П л а н 

 
1. Поняття державного обвинувачення та завдання про-

курора в судовому кримінальному провадженні. 
2.  Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді. 
3.  Повноваження прокурора, який підтримує державне 

обвинувачення в суді. 
4.  Участь прокурора у підготовчому судовому прова-

дженні. 
5.  Участь прокурора в судовому слідстві. 
6.  Промова прокурора в суді: структура і зміст. 
7.  Відмова прокурора від підтримання державного об-

винувачення, зміна прокурором державного обвинувачення та 
висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і пра-
вові наслідки.  

8.  Участь прокурора у судовому провадженні з перегля-
ду судових рішень. 
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9.  Участь прокурора у кримінальному провадженні на 
підставі угод. 
 

Т е м а  9. Представництво прокуратурою інтересів  
громадянина або держави в суді 

 
П л а н 

 
1. Сутність, завдання і правові основи представництва 

прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.  
2. Приводи та підстави представництва прокуратурою 

інтересів громадянина або держави в суді.  
3. Форми представництва прокуратурою інтересів гро-

мадянина або держави в суді.  
4. Досудовий етап реалізації прокурором функції пред-

ставництва. Організація роботи прокурора щодо підготовки по-
зовів і заяв до суду.  

5. Участь прокурора у судовому розгляді справи.  
6. Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні 

функції представництва.  
7. Участь прокурора у виконавчому провадженні.  

 

 
Т е м а  10. 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 

 
П л а н 

 
1.  Предмет, завдання та правові основи нагляду за додер-

жанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру. 

2. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням 
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.  

3.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у міс-
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цях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.  
4.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у міс-

цях позбавлення або обмеження волі.  
5.  Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі.  

6.  Акти прокурорського реагування на порушення зако-
нів в установах виконання кримінальних покарань. 

 
Т е м а  11. Прокурорський нагляд за додержанням законів 

про права і свободи неповнолітніх 
 

П л а н  
 

1. Сутність прокурорської діяльності у сфері захисту 
прав і свобод дітей.  

2. Захист прокуратурою майнових і особистих прав дітей.  
3. Діяльність прокурора щодо попередження правопо-

рушень неповнолітніх.  
4. Нагляд за додержанням прав дітей при проведенні 

досудового розслідування.  
5. Захист прокуратурою прав дітей у порядку цивільно-

го судочинства. 
6. Нагляд за законністю поміщення дітей до спеціальних 

установ для неповнолітніх.  
 

Т е м а  12. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 
 

П л а н 
 

1. Сутність, правові основи, принципи та суб’єкти між-
народного співробітництва органів прокуратури України.  

2. Основні напрями та форми міжнародного співробіт-
ництва органів прокуратури України. 
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Т е м а  13. Прокуратури зарубіжних країн 
 

П л а н 
 

 1. Моделі прокуратур у сучасному світі. 
2. Організаційні основи прокуратур. 
3. Прокуратура в країнах англосаксонської правової системи. 
4. Прокуратура в країнах континентальної правової системи. 
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5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 
 

Адміністративне судочинство – форма реалізації су-
дової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі 
справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за 
наявності публічного інтересу. 

Апеляція – спосіб оскарження судового вироку чи рі-
шення, які не набрали чинності згідно із процесуальним зако-
нодавством, до апеляційного суду з метою перевірки їх закон-
ності та обґрунтованості. 

“Вісник прокуратури” – державне фахове юридичне видан-
ня, офіційний друкований орган Генеральної прокуратури України. 

Господарське судочинство – форма реалізації судової 
влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що вини-
кають у сфері господарських правовідносин. Зміст господарсь-
кого судочинства полягає в розгляді й вирішенні правових кон-
фліктів між суб’єктами, що здійснюють господарську або іншу 
економічну діяльність. 

Дисциплінарне провадження – процедура розгляду 
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів скарги 
(заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором 
дисциплінарного проступку. 

Дізнання – форма досудового розслідування, в якій 
здійснюється розслідування кримінальних проступків. 

Досудове розслідування – діяльність спеціально упов-
новажених органів держави з виявлення злочинів та осіб, які їх 
вчинили, збирання, перевірки, всебічного, повного й 
об’єктивного дослідження та оцінки доказів, виявлення причин 
та умов вчинення злочинів, що здійснюється на стадії криміна-
льного провадження, яка починається з моменту внесення відо-
мостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального 
провадження або направленням до суду обвинувального акта, 
клопотання про застосування примусових заходів медичного 
або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності. 

Досудове слідство – форма досудового розслідування, в 
якій здійснюється розслідування злочинів. 
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Засади організації та діяльності прокуратури – закріп- 
лені в Конституції України та інших законах України осново-
положні вимоги, що містять призначення прокуратури в держа-
ві та суспільстві, завдання та повноваження прокурорів, зміст і 
характер правових заходів і засобів здійснення нагляду за точ-
ним і одноманітним виконанням законів у державі, ознаки та 
якості, які допомагають відокремити органи прокуратури від 
інших державних органів, у тому числі й від правоохоронних.  

Касація – спосіб оскарження судових рішень, які всту-
пили в законну силу, до вищого спеціалізованого суду. 

Кримінальне переслідування – процесуальна діяльність 
прокурора у кримінальній справі, спрямована на викриття, за-
судження і покарання осіб, винних у вчиненні злочину. 

Кримінальне провадження – досудове розслідування і 
судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням 
діяння, передбаченого законом України про кримінальну відпо-
відальність. 

Кримінальне судочинство – форма реалізації судової 
влади, у процесі якої розглядаються й вирішуються справи про 
злочини. Зміст кримінального судочинства полягає в розгляді в 
судових засіданнях кримінальних справ і застосуванні встанов-
лених законом видів покарання до осіб, винних у вчиненні зло-
чину, або у виправданні невинних.  

Міжнародне співробітництво прокуратури – взаємодія 
органів прокуратури України з компетентними установами інозе-
мних держав та міжнародними організаціями з певних питань, 
пов’язана з необхідністю застосування норм міжнародного права. 

Модель прокуратури – певний тип організації і функці-
онування прокуратури або аналогічних їй органів, зумовлений 
історичним походженням, місцем і роллю прокуратури в конк-
ретній державі. 

Неповна апеляція – перегляд рішень судів першої ін-
станції на підставі лише тих фактичних даних, що встановлені з 
матеріалів, наданих особами, які брали участь у справі в суді 
першої інстанції. 

Оперативно-розшукова діяльність – система гласних і 
негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних 
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заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та опе-
ративно-технічних засобів. 

Орган прокуратури – складова частина системи прокура-
тури України, організована відповідно до адміністративно-
територіального поділу України (територіальні прокуратури) або 
відповідно до організаційно-структурних та правових відносин у 
різних сферах суспільного життя (спеціалізовані прокуратури). 

Правоохоронна діяльність – спеціалізована діяльність 
уповноважених державою органів та посадових осіб, яка поля-
гає в захисті інтересів держави, прав і свобод фізичних та юри-
дичних осіб, убезпеченні суспільства. 

Правоохоронні органи – спеціально уповноважені дер-
жавні органи, наділені владними повноваженнями, діяльність 
яких спрямована на захист прав, свобод та інтересів громадян, 
суспільства і держави. 

Прокурор – посадова особа, яка перебуває на державній 
службі в органах прокуратури і має повноваження по здійснен-
ню покладених на прокуратуру функцій та завдань відповідно 
до встановленої компетенції. 

Прокурорське самоврядування – самостійне колективне 
вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності проку-
ратури, до яких належать питання організаційного забезпечення 
прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту 
прокурорів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосере-
дньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів. 

Функції прокуратури – головні напрями діяльності 
прокуратури, що безпосередньо виражають її сутність та при-
значення. Функції поділяються на наглядові і ненаглядові. 

Цивільне судочинство – форма реалізації судової вла-
ди, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виника-
ють із цивільних, сімейних і деяких інших правовідносин, зміст 
якої складає розгляд і вирішення юридичних справ, пов’язаних 
із захистом майнових, особистих немайнових, сімейних та ін-
ших прав і законних інтересів суб’єктів права. 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Самостійна робота полягає в додатковому поглиблено-
му опрацюванні студентами окремих питань навчальної дисци-
пліни.  

Необхідно самостійно ознайомитись, критично осмислити 
та зробити висновки з рекомендованого нормативно-правового та 
наукового матеріалу.  

Основні види самостійної роботи: 
– пошук та вивчення рекомендованої нормативно-

правової та наукової літератури; 
– ознайомлення з сучасними поглядами на проблемні 

питання, що висвітлені в періодичних виданнях; 
– доопрацювання матеріалів лекцій. 

 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
“ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 
Навчальна дисципліна “Основи прокурорської діяльно-

сті” викладається кафедрою організації судових та правоохо-
ронних органів у восьмому семестрі. Моніторинг знань студен-
тів з даної дисципліни здійснюється шляхом підсумкового кон-
тролю знань (ПКЗ) під час іспиту, за результатами якого обчис-
люється підсумкова оцінка знань студента з навчальної дисцип-
ліни “Основи прокурорської діяльності” шляхом підрахунку 
суми балів, набраних під час ПК та ПКЗ. 

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної ди-
сципліни “Основи прокурорської діяльності” здійснюється у 
формі усного іспиту. Іспит проводиться за екзаменаційними бі-
летами, кожний з яких містить три питання. Перелік питань ви-
значає кафедра організації судових та правоохоронних органів і 
затверджує на своєму засіданні.  

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів під час 
ПКЗ наводяться нижче: 
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Екзаме-
наційна 
оцінка 

Критерії оцінювання знань і умінь студента 

“відмінно” 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, 
передбаченого програмою навчальної дисципліни 
“Основи прокурорської діяльності”, у тому числі орі-
єнтація в основних наукових доктринах та концепціях 
дисципліни. 
2. Засвоєння основної та додаткової літератури, ре-
комендованої кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з дис-
ципліни та використання отриманих у практичній ро-
боті.  

“добре” 

1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни “Основи проку-
рорської діяльності”, за відсутності у відповіді суттє-
вих неточностей. 
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
3. Здатність до самостійного поповнення знань з дис-
ципліни, розуміння їх значення для практичної ро-
боти. 

“задовільно” 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого про-
грамою навчальної дисципліни “Основи прокурорсь-
кої діяльності”, в обсязі, достатньому для подальшого 
навчання і майбутньої роботи за професією. 
2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої 
кафедрою. 
3. Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті 
за наявності знань для їх самостійного усунення або 
за допомогою викладача. 

“незадові-
льно” 

1. Прогалини в знаннях з певних частин основного 
матеріалу, передбаченого програмою навчальної дис-
ципліни “Основи прокурорської діяльності”. 
2. Наявність помилок у відповіді на іспиті. 
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8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ 
ПИТАНЬ 

 
1. Предмет, структура та система курсу “Основи про-

курорської діяльності”. Співвідношення курсу “Основи проку-
рорської діяльності” з іншими навчальними дисциплінами. 

2. Історичне призначення, становлення та розвиток ор-
ганів прокуратури України. 

3. Місце прокуратури в системі державних органів 
України. 

4. Мета та завдання діяльності прокуратури. 
5. Функції прокуратури: поняття та види. 
6. Поняття і класифікація правових основ прокурорсь-

кої діяльності. 
7. Конституційні основи діяльності прокуратури України. 
8. Закон України “Про прокуратуру” як основне дже-

рело правового забезпечення органів прокуратури. 
9. Процесуальне законодавство та інші законодавчі ак-

ти з питань прокурорської діяльності. 
10. Відомчі акти Генерального прокурора України. 
11. Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. 
12. Поняття, значення і система засад організації та  

діяльності прокуратури України. 
13. Засади верховенства права та гуманізму.  
14. Засада законності.  
15. Засада справедливості діяльності прокуратури.  
16. Засади неупередженості та об’єктивності.  
17. Засада незалежності.  
18. Засада політичної нейтральності прокуратури.  
19. Засада недопустимості незаконного втручання про-

куратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судо-
вої влади.  

20. Засада поваги до незалежності суддів.  
21. Засада прозорості прокурорської діяльності.  
22. Засада презумпції невинуватості.  
23. Засада неухильного дотримання вимог професійної 

етики та поведінки.  
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24. Засада територіальності.  
25. Система органів та установ прокуратури України. 
26. Генеральна прокуратура України. 
27. Регіональні прокуратури. 
28. Місцеві прокуратури. 
29. Військові прокуратури. 
30. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
31. Прокурорське самоврядування: завдання та органі-

заційні форми.  
32. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 
33. Рада прокурорів України.  
34. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.  
35. Поняття, завдання та принципи організації роботи в 

органах прокуратури. 
36. Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури.  
37. Планування роботи в органах прокуратури. 
38. Контроль виконання в органах прокуратури. 
39. Поняття і правове регулювання служби в органах 

прокуратури. Правовий статус прокурорів.  
40. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 
41. Порядок зайняття посади прокурора місцевої проку-

ратури.  
42. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Дисци-

плінарне провадження щодо прокурора. 
43. Звільнення прокурора з посади. Припинення, зупи-

нення повноважень прокурора. 
44. Матеріальне та соціальне забезпечення прокурорів.  
45. Основні засади професійної етики прокурорів.  
46. Сутність, правові основи, принципи та суб’єкти 

міжнародного співробітництва органів прокуратури України.  
47. Основні напрями та форми міжнародного співробіт-

ництва органів прокуратури України. 
48. Моделі прокуратур у сучасному світі. 
49. Прокуратура в країнах англосаксонської правової 

системи. 
50. Прокуратура в країнах континентальної правової 

системи. 
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51. Прокурорський нагляд за додержанням законів ор-
ганами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. 

52. Предмет, завдання і правові основи прокурорського 
нагляду за додержанням законів органами, які проводять ді- 
знання та досудове слідство. 

53. Повноваження прокурора під час нагляду за додер-
жанням законів органами, які проводять дізнання та досудове 
слідство.  

54. Прокурорський нагляд на початковому етапі кримі-
нального провадження, а також за законністю ведення Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 

55. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 
проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. 

56. Нагляд за додержанням законів при повідомленні 
особі про підозру. 

57. Нагляд за додержанням законів при застосуванні за-
побіжних заходів. 

58. Нагляд за законністю продовження строків досудо-
вого розслідування, а також зупинення досудового розсліду-
вання. 

59. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні 
досудового розслідування. 

60. Поняття державного обвинувачення та завдання 
прокурора в судовому кримінальному провадженні. 

61. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді. 
62. Повноваження прокурора, який підтримує державне 

обвинувачення в суді. 
63. Участь прокурора у підготовчому судовому прова-

дженні. 
64. Участь прокурора в судовому розгляді криміналь-

них проваджень. 
65. Промова прокурора в суді: структура і зміст. 
66. Відмова прокурора від підтримання державного об-

винувачення, зміна прокурором державного обвинувачення та 
висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і пра-
вові наслідки.  

67. Участь прокурора у судовому провадженні з пере-
гляду судових рішень. 
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68. Участь прокурора у кримінальному провадженні на 
підставі угод. 

69. Предмет, завдання та правові основи нагляду за до-
держанням законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, а також при застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру. 

70. Повноваження прокурора по нагляду за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах. 

71.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у 
місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.  

72.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у 
місцях позбавлення або обмеження волі.  

73.  Прокурорський нагляд за додержанням законів при 
виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі.  

74.  Акти прокурорського реагування на порушення за-
конів в установах виконання кримінальних покарань. 

75. Сутність, завдання і правові основи представництва 
прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.  

76. Приводи та підстави представництва прокуратурою 
інтересів громадянина або держави в суді.  

77. Форми представництва прокуратурою інтересів 
громадянина або держави в суді.  

78. Досудовий етап реалізації прокурором функції 
представництва. Організація роботи прокурора щодо підготов-
ки позовів і заяв до суду.  

79. Участь прокурора у судовому розгляді справи.  
80. Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні 

функції представництва.  
81. Участь прокурора у виконавчому провадженні.  
82. Сутність прокурорської діяльності у сфері захисту 

прав і свобод дітей.  
83. Захист прокуратурою майнових і особистих прав 

неповнолітніх.  
84. Діяльність прокурора щодо попередження правопо-

рушень неповнолітніх.   
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85. Нагляд за додержанням прав неповнолітніх при про-
веденні досудового розслідування.  

86. Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку 
цивільного судочинства. 

87. Нагляд за законністю поміщення неповнолітніх до 
спеціальних установ для неповнолітніх.  
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