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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ 
 
Відповідно до Положення про організацію навчального 

процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, за-
твердженого вченою радою університету, та Положення про 
моніторинг знань студентів університету з урахуванням вимог 
Болонського процесу 2006 р. та деяких інших документів ме-
тою впровадження кредитно-модульної системи підготовки фа-
хівців є підвищення якості освітньої діяльності, а однією з форм 
організації навчання нарівні з лекціями, практичними заняття-
ми є виконання індивідуальних завдань студентів та інші форми 
науково-дослідницької діяльності студентів.  

Виконання індивідуальної роботи дає можливість закрі-
пити та поглибити теоретичні і практичні знання, отримані в 
процесі вивчення окремих тем курсу, навчитися самостійно 
працювати з різними інформаційними джерелами, інтерпрету-
вати матеріали періодичної літератури, аналізувати навчальну 
та наукову літературу, практику роботи органів прокуратури, 
набути навиків дослідницької роботи.  

З дисципліни “Основи прокурорської діяльності” індиві-
дуальна робота студентів здійснюється у формі виконання ін-
дивідуального науково-дослідницького завдання (надалі – 
ІНДЗ), яке надається викладачем кожному студенту з ураху-
ванням його творчих можливостей, навчальних здобутків та ін-
тересів. ІНДЗ мають бути виконані до закінчення навчального 
курсу.  

Індивідуальна робота студентів з курсу „Основи проку-
рорської діяльності” включає: 

• анотування прочитаної додаткової літератури з курсу; 
• підготовку рефератів (есе); 
• розробку схем, таблиць; 
• складання термінологічних словників.  
 Вибір студентом ІНДЗ відбувається за погодженням 

із кафедрою на початку навчального року. Організацію, конт-
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роль та оцінку якості виконання індивідуальної роботи студентів 
здійснює науковий керівник, який закріплюється кафедрою за 
академічною групою. Студент може звернутися за консультаці-
єю до наукового керівника і отримати необхідні роз’яснення як 
щодо організації індивідуальної роботи, так і з її змісту.  

ІНДЗ подається на кафедру не пізніше двох тижнів до 
екзамену в паперовому та електронному вигляді. 

Захищена курсова роботи з навчальної дисципліни “Ос-
нови прокурорської діяльності”, а також виконана в рамках дія-
льності студентського наукового гуртка кафедри науково-
дослідна робота можуть зараховуватися як індивідуальна робо-
та. Максимальна оцінка за ІНДЗ – 5 (п’ять) балів. 

Розподіл балів, які може отримати студент з дисципліни 
“Основи прокурорської діяльності” Інститут підготовки кадрів 
для органів прокуратури України 

 

Модуль I 
(поточне тестування) 

Модуль II 
(індивідуальна 

робота) 
Іспит 

Загаль-
на сума 

ЗМ I ЗМ II ЗМ IIІ 

15 15 15 5 50 100 
 
Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС України, 

Інститут підготовки слідчих кадрів для СБУ, Господарсько-
правовий факультет, факультет підготовки кадрів для органів 
юстиції України. Військово-юридичний факультет, Факультет 
підготовки кадрів для МЗС України, Факультет підготовки кад-
рів для Державної пенітенціарної служби, Факультет підготов-
ки кадрів для Пенсійного фонду України 

 

Модуль I 
(поточне тестування) 

Модуль II 
(індивідуа-
льна робота)

Іспит 
Загальна 
сума 

ЗМ I ЗМ II 

23 22 6 50 100 
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2. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ  
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ 

ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НИХ 
 

2.1. Анотування прочитаної додаткової літератури з курсу 
 

 
А н о т у в а н н я  вивченої додаткової літератури є са-

мостійною формою індивідуальної роботи студента, яка потре-
бує відповідного ґрунтовного аналізу запропонованої додатко-
вої літератури, на основі ретельного опрацювання наукового та 
інших текстів. 

Анотація є стислою характеристикою змісту вивченої 
наукової літератури з курсу – монографії, статті, інших матеріа-
лів з викладанням власних узагальнень та оцінок щодо предмета 
дослідження анотованого джерела. 

Зважаючи на те, що професійна діяльність юриста потре-
бує тлумачення норм права, володіння навичками кваліфікації рі-
зних правових ситуацій, обґрунтування прийнятих юридичних 
piшень, юридичною технікою, анотація має містити також виснов-
ки щодо практичної або теоретичної значущості анотованого дже-
рела. Структура анотації визначається самим студентом, а за не-
обхідності – за підказкою наукового керівника. Обсяг – 5 - 7 сто-
рінок. Надається на папepi та електронному носії. 

Предметом оцінки індивідуального завдання є виконана 
студентом письмова робота. За рішенням керівника ІНДЗ основ-
ні результати індивідуальної роботи студентів можуть бути обго-
ворені в межах академічної групи. 

 
 

2.2. Підготовка рефератів 
 

Р е ф е р а т  є стислим (до 7 сторінок) викладенням 
матеріалу курсу за вказаною тематикою. Оформлення реферату 
передбачає складання плану – структури реферату, викладення 
його основного змісту та переліку наукових джерел, використа-
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них автором. Індивідуальна робота повинна бути виконана са-
мостійно і продемонструвати здатність до дослідницької роботи 
та аналізу викладеного матеріалу. 

 
 

Т е м и  р е ф е р а т і в  
 
1. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 
2. Завдання прокурорської діяльності. 
3. Сучасний стан, проблеми та перспективи вдоскона-

лення органів прокуратури України. 
4. Принципи організації та діяльності прокуратури. 
5. Основні функції прокуратури. Їх загальна характерис-

тика.  
6. Правові основи діяльності прокуратури України. 
7. Принципи організації та діяльності органів прокура-

тури України. 
8. Система та структура органів прокуратури України. 
9. Організація роботи в органах прокуратури України. 
10. Служба в органах прокуратури України.  
12. Вимоги до осіб, що приймаються до органів проку-

ратури. Порядок їх призначення. 
13. Класні чини працівників органів прокуратури. 
14. Заохочення і відповідальність працівників прокура-

тури. 
15. Моральні засади прокурорської діяльності. 
16. Європейські стандарти етики та поведінки для про-

курорів. 
17. Міжнародне співробітництво органів прокуратури. 
18. Моделі прокуратур у сучасному світі. 
19. Прокурорське кримінальне переслідування. 
20. Нагляд за додержанням і застосуванням законів. 
21. Організація перевірок за додержанням та застосу-

ванням законів. 
22. Прокурорський нагляд за додержанням законів ор-

ганами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.  
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23. Прокурорський нагляд за додержанням законів ор-
ганами, які проводять досудове розслідування. 

24. Прокурор у структурі кримінального переслідування. 
25. Підтримання державного обвинувачення в суді. 
26. Участь прокурора в судових дебатах.  
27. Культура судової промови прокурора. 
28. Роль прокуратури в координації діяльності в боро-

тьбі зі злочинністю. 
29. Представництво прокуратурою інтересів громадяни-

на або держави в суді. 
30. Нагляд за додержанням законів при виконанні судо-

вих рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи громадян. 

31. Прокурорський нагляд за додержанням законів про 
права і свободи неповнолітніх. 

32. Робота прокурора зі зверненнями громадян. 
 
 
2.3. Есе за вузькоспеціальною проблематикою 

 
 
Е с е  – наукові, критичні та інші нариси, які відзнача-

ються оригінальністю суджень і вишуканістю форми. 
 
Есе оформлюються у вигляді письмової роботи обсягом 

5-7 сторінок. Надаються на папері та електронному носії. 
 

Т е м и  е с е  
 
1. Поняття прокурорського нагляду. Об’єкти і суб’єкти 

нагляду. 
2. Питання прокурорського нагляду в положеннях 

Конституції України. 
3. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 
4. Система та структура органів прокуратури України. 
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5. Завдання і предмет прокурорського нагляду. 
6. Правові основи діяльності прокуратури. 
7. Основні функції прокуратури. 
8. Принципи організації та діяльності прокуратури. 
9. Співвідношення принципів єдиноначальності та ко-

легіальності в діяльності прокуратури. 
10. Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні по-

вноважень. 
11. Участь прокурора в засіданнях органів державної 

влади та управління. 
12. Сучасний стан, проблеми та перспективи вдоскона-

лення органів прокуратури України. 
13. Поняття служби в органах прокуратури. 
14. Вимоги, що ставляться до кадрів органів прокуратури. 
15. Атестування прокурорських працівників. 
16. Заохочення та дисциплінарна відповідальність про-

курорських працівників. 
17. Поняття та завдання організації роботи в органах 

прокуратури. 
18. Розподіл службових обов’язків у міській, районній 

прокуратурах. 
19. Організація особистої роботи працівників органів 

прокуратури. 
20. Організація роботи в органах прокуратури з моло-

дими спеціалістами. 
21. Планування роботи в органах прокуратури. 
22. Облік та звітність в органах прокуратури. 
23. Контроль виконання в органах прокуратури. 
24. Організація роботи по висвітленню діяльності про-

куратури в засобах масової інформації та роз’ясненні законо-
давства. 

25. Вимоги, що ставляться до службових документів у 
районній, міській прокуратурі. 

26. Європейські стандарти етики й поведінки прокурорів. 
27. Моральні якості, необхідні для прокурорсько-

слідчого працівника. 
28. Участь органів прокуратури в міжнародному спів-
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робітництві. 
29. Міжнародне співробітництво і правова допомога ор-

ганів прокуратури. 
30. Головні напрямки взаємодії органів прокуратури з 

установами іноземних держав. 
31. Моделі прокуратур у сучасному світі. 
32. Сутність і завдання нагляду за додержанням і засто-

суванням законів. 
33. Пріоритетні напрямки діяльності прокуратури по 

нагляду за додержанням і застосуванням законів. 
34. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням і застосуванням законів. 
35. Забезпечення прокуратури інформацією, яка харак-

теризує стан законності. 
36. Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення 

порушень закону. 
37. Повноваження прокурора, спрямовані на усунення 

порушень закону. 
38. Акти прокурора при здійсненні нагляду за додер-

жанням і застосуванням законів. 
39. Подання прокурора. Вимоги, що ставляться до цього 

акта. 
40. Постанова прокурора. Вимоги, що ставляться до 

цього акта. 
41. Нагляд прокурора за виконанням законів при притя-

гненні громадян до адміністративної відповідальності. 
42. Поняття та зміст перевірок за додержанням та засто-

суванням законів. 
43. Методика проведення прокуратурою перевірки за-

конності правових актів, що видаються. 
44. Нагляд за додержанням законів про права неповно-

літніх. 
45. Нагляд прокурора за додержанням законів при розс-

лідуванні справ про злочини неповнолітніх. 
46. Нагляд за додержанням законів про захист майнових 

і особистих прав неповнолітніх. 
47. Нагляд за законністю поміщення дітей і підлітків до 
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спеціальних установ для неповнолітніх 
48. Розгляд заяв та скарг громадян в органах прокуратури. 
49. Аналіз стану роботи із зверненнями громадян. 
50. Нагляд за застосуванням законодавства про звер-

нення громадян. 
51. Організація особистого прийому громадян в проку-

ратурі. 
52. Предмет та завдання нагляду за додержанням зако-

нів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. 
53. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за 

виконанням законів органами дізнання та досудового слідства.  
54. Нагляд прокурора за додержанням законів органами 

дізнання та досудового слідства при прийомі, реєстрації, обліку 
та вирішенні заяв та повідомлень про злочини. 

55. Нагляд за законністю при затриманні підозрюваних, 
обвинувачених. 

56. Нагляд прокурора за додержанням законів при по-
рушенні кримінальних справ. 

57. Нагляд прокурора за додержанням законів при розс-
лідуванні діянь, що містять ознаки злочину. 

58. Нагляд за додержанням законів про вжиття заходів 
запобіжного характеру. 

59. Нагляд прокурора за законністю затримання і взяття 
під варту неповнолітніх. 

60. Санкціонування прокурором окремих слідчих дій. 
61. Нагляд за додержанням законів при пред’явленні 

обвинувачення. 
62. Нагляд за додержанням законів, які забезпечують 

права обвинуваченого. 
63. Нагляд за додержанням законів про строки триман-

ня обвинуваченого під вартою. 
64. Прокурорський нагляд за додержанням законів на 

етапі притягнення до кримінальної відповідальності. 
65. Нагляд за додержанням вимог закону про строки до-

судового слідства. Порядок їх продовження. 
66. Вказівки прокурора у кримінальному провадженні. 
67. Обов’язковість виконання вказівок прокурора у 
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кримінальному провадженні.  
68. Участь прокурора у кримінальному провадження. 
69. Акти прокурорського реагування на виявлені пору-

шення законів при провадженні досудового розслідування. 
70. Прокурорський нагляд за відшкодуванням збитків, 

заподіяних злочином. 
71. Нагляд за законністю закриття кримінальних справ.  
72. Нагляд за законністю зупинення кримінальних 

справ. 
73. Оскарження прокурору дій слідчого і особи, яка 

проводить дізнання. 
74. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

закінченні досудового слідства. 
75. Перевірка прокурором справи з обвинувальним ви-

сновком. 
76. Повернення прокурором справи для провадження 

додаткового розслідування. 
77. Прокурорський нагляд за виконанням законів у сфе-

рі боротьби з організованою злочинністю. 
78. Оскарження до суду дій прокурора. 
79. Оперативна нарада при прокурорі міста, району. 
80. Організація роботи слідчого прокуратури. 
81. Обов’язковість виконання вимог прокурора. 
82. Нагляд прокурора за додержанням законів при про-

веденні оперативно-розшукових заходів, застосування техніч-
них засобів. 

83. Повноваження прокурора в процесі здійснення на-
гляду за додержанням законів органами, які здійснюють опера-
тивно-розшукову діяльність.  

84. Акти прокурорського реагування на виявлені пору-
шення законів в оперативно-розшуковій діяльності. 

85. Участь прокурора в розгляді кримінальних справ у 
суді. Завдання та повноваження прокурора в судовому процесі. 

86. Методика підготовки прокурора до участі в розгляді 
кримінальних справ у суді. 

87. Підтримання державного обвинувачення в суді. 
88. Участь прокурора в судовому слідстві. 
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89. Участь прокурора в судових дебатах. Структура та 
зміст промови прокурора. Репліка прокурора. 

90. Культура судової промови прокурора. 
91. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові 

наслідки. 
92. Внесення прокурором апеляційного подання на ви-

роки, ухвали та постанови суду. 
93. Внесення прокурором касаційного подання на ви-

роки, ухвали та постанови суду. 
94. Дії прокурора по відновленню справи у зв’язку з 

нововиявленими обставинами 
95. 100. Прокурор у структурі кримінального переслі-

дування 
96. 101. Сутність і завдання представництва прокура-

турою інтересів громадянина або держави в суді. 
97. Поняття представництва інтересів та особливості 

його здійснення прокурором.  
98. Приводи та підстави представництва прокурату-

рою інтересів громадянина або держави в суді. 
99. Організація роботи в районній прокуратурі по 

представництву інтересів громадянина або держави в суді. 
100. Форми представництва прокуратурою інтересів 

громадянина або держави в суді. 
101. Повноваження прокурора при здійсненні представ-

ництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. 
102. Підготовка прокурора до участі та участь у розгля-

ді цивільних справ. 
103. Участь прокурора в господарському судовому про-

цесі. 
104. Предмет та завдання нагляду за додержанням за-

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

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

106. Прокурорський нагляд за додержанням законів у 
місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.  
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107. Прокурорський нагляд за додержанням законів у 
місцях позбавлення або обмеження волі.  

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

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

110. Суть і значення функції координації діяльності у 
боротьбі зі злочинністю. 

111. Форми координації прокуратурою діяльності в бо-
ротьбі із злочинністю. 

112. Роль прокуратури в координації діяльності в боро-
тьбі зі злочинністю. 

113. Попередження злочинності органами прокуратури. 
114. Нагляд прокурора за додержанням законів при роз-

слідуванні злочинів органами прокуратури. 
 
 

2.4. Теми для розробки схем, таблиць 
 

С к л а д а н н я  с х е м ,  т а б л и ц ь  є формою інди-
відуальної роботи студентів, яка здійснюється шляхом відповіді 
на певне запитання з курсу у вигляді розробки та креслення 
схеми або таблиці на підставі аналізу чинного законодавства та 
літературних джерел курсу. 

Схеми, таблиці оформлюються у вигляді письмової ро-
боти обсягом 1-2 сторінки. Надаються на папері та на елект-
ронному носії. 

 

З а в д а н н я  
 

1. Скласти детальну схему системи органів проку-
ратури України. 

2. Скласти схематичний план підпорядкування ниж-
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честоящих прокуратур вищестоящим. 
3. Скласти схему, яка детально показує роль і місце ра-

йонної (міської) прокуратури в системі органів прокуратури: її 
структуру, завдання, напрямки діяльності. 

4. Скласти схему, яка детально показує роль і місце 
Генеральної прокуратури України в системі органів прокурату-
ри: її структуру, завдання, кадрові та організаційні повнова-
ження тощо. 

5. Скласти схему, яка детально показує роль, місце і 
повноваження Генерального прокурора України в системі ор-
ганів прокуратури, характер його представницьких повнова-
жень у відносинах з іншими державними органами. 

6. Скласти схему, яка детально показує роль і місце 
прокурора під час процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням. 

7. Скласти схему, яка детально показує роль і пов-
новаження прокурора в кримінальному судочинстві під час 
підтримання державного обвинувачення. 

8. Скласти схему, яка детально показує основні напря-
мки діяльності прокурора під час нагляду за додержанням та 
застосуванням закону. 

9. Скласти схему, яка детально показує основні принци-
пи та порядок розподілу обов’язків у прокуратурі району (міста). 

 
 

2.5. Складання термінологічних словників 
 

Т е р м і н о л о г і ч н и й  с л о в н и к  – це словник  
термінів та визначень neвної галузі знань. Він має містити тлу-
мачення змісту термінів курсу “Організація судових та правоо-
хоронних органів”, приклади застосування та інші відомості. 
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З а в д а н н я  
 
Використовуючи ключові поняття, складіть терміноло-

гічний словник за однією з наведених нижче тем.  
 
1. Предмет та система курсу “Основи прокурорської  
    діяльності” 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Предмет та структура курсу “Ос-
нови прокурорської діяльності”. Його співвідношення з іншими 
навчальними дисциплінами. Історичне призначення, станов-
лення та розвиток органів прокуратури України. Місце проку-
ратури в системі державних органів України. Мета та завдання 
діяльності прокуратури. Функції прокуратури: поняття та види. 
Сучасний стан, проблеми та перспективи вдосконалення орга-
нів прокуратури України. 

 
2. Правові основи діяльності прокуратури України 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Конституційні основи діяльності 
прокуратури України. Закон України “Про прокуратуру” як ос-
новне джерело правового забезпечення органів прокуратури. 
Процесуальне законодавство та інші законодавчі акти. Рішення 
Конституційного Суду України. Накази Генерального прокуро-
ра України. Міжнародно-правові стандарти діяльності прокура-
тури. 

 
3. Принципи організації та діяльності органів проку- 
    ратури України 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття, значення та система 
принципів організації та діяльності прокуратури України. Зміст 
принципів організації та діяльності органів прокуратури: єднос-
ті прокурорської системи, централізації, незалежності, гласнос-
ті, позапартійності, законності, колегіальності та єдиноначаль-
ності в органах прокуратури, інші принципи діяльності проку-
ратури. 
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4. Система та структура органів прокуратури України 
К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Система органів та установ про-
куратури України. Структура органів прокуратури: Генеральна 
прокуратура України; прокуратура Автономної Республіки 
Крим та прокуратури областей; прокуратури міст та районів; 
спеціалізовані прокуратури.  

 
5. Організація роботи в органах прокуратури України 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття, завдання та принципи 
організації роботи в органах прокуратури. Інформаційно-
аналітичне забезпечення прокурорської діяльності. Планування 
роботи в органах прокуратури. Організація особистої роботи в 
органах прокуратури. Облік та звітність в органах прокуратури. 
Контроль виконання в органах прокуратури. 

 
6. Служба в органах прокуратури України. Кадри  
     органів прокуратури 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття служби в органах проку-
ратури. Правове становище прокурорських працівників. Вимо-
ги, що пред’являються до кадрів органів прокуратури. Органі-
зація роботи з молодими спеціалістами. Стажування в органах 
прокуратури. Атестування прокурорських працівників. Заохо-
чення та дисциплінарна відповідальність прокурорських пра-
цівників. Матеріальне та соціальне забезпечення працівників 
прокуратури. 

 
7. Моральні засади прокурорської діяльності 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Європейські стандарти з етики та 
поведінки для прокурорів. Основні засади професійної етики 
юристів України. Етикет поведінки прокурорів. Моральні якос-
ті, необхідні для прокурорсько-слідчого працівника. 

 
8. Нагляд за додержанням і застосуванням законів 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Сутність, предмет та завдання 
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прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням зако-
нів. Правові основи нагляду за додержанням і застосуванням 
законів. Повноваження прокурора по виявленню та усуненню 
порушень законів. Акти прокурорського реагування на виявлені 
порушення законів. Організація роботи прокурора по нагляду за 
додержанням і застосуванням законів. 

 
9. Організація перевірок за додержанням та застосу- 
    ванням законів 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття та зміст перевірок за до-
держанням та застосуванням законів. Методика прокурорської 
перевірки: поняття і зміст. Методика проведення прокуратурою 
перевірок з окремих пріоритетних напрямків додержання зако-
нодавства.  

 
10. Прокурорський нагляд за додержанням законів  
       про права і свободи неповнолітніх 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Завдання прокурорського нагляду 
за додержанням законів про права і свободи неповнолітніх. На-
гляд за додержанням законів про захист майнових і особистих 
прав неповнолітніх. Нагляд за додержанням законів, спрямова-
них на попередження правопорушень неповнолітніх. Нагляд за 
додержанням прав неповнолітніх при проведенні досудового 
слідства. Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку 
цивільного судочинства. Нагляд за законністю поміщення дітей 
і підлітків до спеціальних установ для неповнолітніх. 

 
11. Робота прокурора зі зверненнями громадян 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Сутність та завдання розгляду зве-
рнень громадян в органах прокуратури. Організація розгляду зве-
рнень в органах прокуратури. Аналіз стану роботи із зверненнями 
громадян. Нагляд за застосуванням законодавства про звернення 
громадян. 
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12. Прокурорський нагляд за додержанням законів  
      органами, які проводять оперативно-розшукову  
      діяльність 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття, предмет та завдання 
прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження 
прокурора по нагляду за додержанням законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяльність. Організація робо-
ти по нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність.  

 
13. Прокурорський нагляд за додержанням законів  
      органами, які проводять дізнання та досудове  
       слідство 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Предмет і завдання прокурорсь-
кого нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
дізнання та досудове слідство. Правові основи нагляду за доде-
ржанням законів органами, які проводять дізнання та досудове 
слідство. Процесуальне керівництво досудовим розслідуван-
ням. Повноваження прокурора під час нагляду за додержанням 
законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство. 
Повноваження прокурора по нагляду за додержанням законів 
на початковому етапі досудового кримінального провадження. 
Прокурорський нагляд за додержанням законів при проведенні 
гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. Нагляд за до-
держанням законів при повідомленні про підозру. Нагляд за до-
держанням законів при застосуванні запобіжного заходу – взят-
тя під варту, а також продовженні строків тримання під вартою. 
Нагляд за законністю продовження строків досудового слідст-
ва, а також зупинення досудового слідства. Нагляд за законніс-
тю дій і рішень при закінченні досудового кримінального про-
вадження. Організація участі прокурора у досудовому криміна-
льному провадженні. 

 
14. Підтримання державного обвинувачення в суді 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Поняття державного обвинувачення 
та завдання прокурора в судовому кримінальному провадженні. 
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Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді. Повнова-
ження прокурора, який підтримує державне обвинувачення в су-
ді. Участь прокурора у підготовчому судовому провадженні. 
Участь прокурора в судовому слідстві. Промова прокурора в су-
ді: структура і зміст. Відмова прокурора від підтримання держа-
вного обвинувачення в суді: підстави і правові наслідки. Зміна 
прокурором державного обвинувачення. Участь прокурора в 
оскарженні рішення суду в апеляційному, касаційному порядку. 
Дії прокурора по відновленню справи у зв’язку з нововиявлени-
ми обставинами. 

 
15. Представництво прокуратурою інтересів грома-

дянина або держави в суді 
К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Сутність і завдання представниц-
тва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. 
Правові основи функції представництва прокуратурою інте-
ресів громадянина або держави в суді. Приводи та підстави 
представництва прокуратурою інтересів громадянина або дер-
жави в суді. Форми представництва прокуратурою інтересів 
громадянина або держави в суді. Повноваження прокурора при 
здійсненні представництва прокуратурою інтересів громадяни-
на або держави в суді. 

 
16. Нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при засто-
суванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян 
К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Предмет та завдання нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у криміна-
льних справах, а також при застосуванні інших заходів приму-
сового характеру. Правові основи нагляду прокурора за додер-
жанням законів при виконанні 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 три-
мання затриманих та попереднього ув’язнення. Прокурорський 
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нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обме-
ження волі. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 
виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен-
ням волі. Акти прокурорського реагування на порушення зако-
нів в установах виконання кримінальних покарань. 

 
17. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Сутність, правові основи, прин-
ципи та суб’єкти міжнародного співробітництва органів проку-
ратури України. Основні напрямки та форми міжнародного 
співробітництва органів прокуратури України. 

 
18. Прокуратури деяких зарубіжних країн 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Моделі прокуратур у сучасному 
світі. Організаційні основи прокуратур. Прокуратура в країнах 
англосаксонської правової системи. Прокуратура в країнах кон-
тинентальної правової системи. 

 
19. Прокурорське кримінальне переслідування 

К л ю ч о в і  п о н я т т я :  Сутність кримінального переслі-
дування. Прокурор у структурі кримінального переслідування. 
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