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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Практикум з прокурорської діяльності” розроблена з метою системного викладання вихідних теоретичних положень, що стосуються основних
напрямів прокурорської діяльності, методики та тактики їх
здійснення, вимог до актів прокуратури, які застосовуються в
межах цієї діяльності, а також з’ясування нормативного матеріалу, який регулює цю діяльність.
При вивченні спецкурсу студенти мають оволодіти навичками вільно орієнтуватися у системі нормативно-правових
актів щодо організації та діяльності органів прокуратури, правильно тлумачити та застосовувати ці норми при розв’язанні
практичних ситуацій, приймаючи та оформлюючи відповідні
рішення, готувати проекти актів прокурорського реагування з
основних напрямів діяльності прокуратури тощо.
У результаті опанування знань, що викладаються, студенти повинні:
знати сутність прокурорської діяльності, її характерні
ознаки, завдання та функції прокуратури, специфіку їх практичної реалізації, тактику і методику прокурорської діяльності з
основних її напрямів, вимоги до актів прокурорського реагування, порядок їх підготовки та внесення;
уміти вільно орієнтуватися у системі нормативноправових актів щодо організації та діяльності органів прокуратури, правильно тлумачити та застосовувати ці норми при
розв’язанні практичних ситуацій, приймаючи та оформлюючи
відповідні рішення, готувати проекти актів прокурорського реагування з основних напрямів діяльності прокуратури тощо.

3

ЗМІСТ
1. Прокурорський нагляд за додержанням законів
органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання та досудове слідство
Сутність і завдання нагляду за додержанням законів органами досудового розслідування. Процесуальне керівництво як
форма нагляду за додержанням законів органами досудового
розслідування. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами досудового розслідування
та методика їх реалізації. Засоби прокурорського реагування на
порушення закону в діяльності органів досудового розслідування.
2. Підтримання державного обвинувачення в суді
Сутність та завдання підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Методика підготовки прокурора
для підтримання державного обвинувачення. Тактика участі
прокурора у судовому розгляді. Методика підготовки і виголошення обвинувальної промови прокурора. Тактика участі у судових дебатах. Методика участі прокурора в судовому провадженні з оскарження судових рішень.
3. Представництво прокурором інтересів громадянина
або держави в суді у випадках, визначених законом
Сутність і завдання представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. Визначення прокурором
приводів і підстав представництва інтересів громадянина або
держави у суді. Методика реалізації форм представництва та її
особливості при розгляді судами цивільних, господарських та
адміністративних справ. Методика участі прокурора у виконавчому провадженні.
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4. Прокурорський 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. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Методика нагляду за додержанням законів у місцях тримання затриманих та
попереднього ув’язнення, місцях позбавлення або обмеження
волі. Методика нагляду за додержанням законів при виконанні
кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Акти прокурорського реагування на порушення законів в установах виконання кримінальних покарань.
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