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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Організація роботи в
органах прокуратури” розроблена з метою системного
викладання основних теоретичних положень, що стосуються
організації роботи з кадрами в органах прокуратури, в
прокуратурі в цілому й особистої роботи її працівників, а також
нормативного забезпечення діяльності прокуратури.
Джерелами “Організації роботи в органах прокуратури”
є міжнародні акти щодо стандартів організації і діяльності
прокуратури, акти національного законодавства, наукова та
навчально-методична література з відповідних питань.
Навчальна дисципліна “Організація роботи в органах
прокуратури” розвиває і деталізує теоретичні знання, отримані
студентами при вивченні “Основ прокурорської діяльності”,
для вироблення вмінь та навиків їх застосування у практичних
ситуаціях організаційного характеру.
Однією із основних форм навчання студентів під час
опанування дисципліни виступають практичні заняття, які
сприяють поглибленому засвоєнню головних теоретичних положень і відпрацюванню навичок практичного застосування
правових норм, що регулюють діяльність прокуратури.
Під час проведення занять студенти відповідають на теоретичні питання, виконують практичні завдання, вивчають
конкретні приклади із прокурорської практики, аналізують положення законодавства України та міжнародно-правових актів.
Відповіді на теоретичні питання повинні бути конкретними, чіткими, достатньо аргументованими, спиратися на положення нормативно-правових актів, а також передбачають висловлення власної думки з питання, що розглядається.
Виконання практичних завдань сприяє засвоєнню студентами теоретичного матеріалу і формуванню у них навичок
роботи із законодавством у конкретних ситуаціях. Практичні
завдання виконуються у письмовій формі в окремому зошиті
в позааудиторний час і обговорюються на занятті. Виконання
тих практичних завдань, що передбачають підготовку проектів
організаційних документів прокуратури, має супроводжуватися
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обговоренням складених проектів. Такі документи повинні відповідати вимогам, встановленим законом, формам, виробленим
прокурорською практикою, і методичним порадам викладача.
Вивчення конкретних прикладів із прокурорської практики, а також аналіз нормативного матеріалу застосовується як
під час відповідей на теоретичні питання, так і при виконанні
практичних завдань. При цьому студенти можуть використовувати знання та матеріали, одержані під час проходження ознайомчої та виробничої практики в органах прокуратури України.
У результаті набуття знань студенти повинні:
знати сутність організації роботи в органах прокуратури та її складові елементи, особливості проходження служби в
органах прокуратури, основи особистої роботи в органах прокуратури, специфіку нормативного забезпечення прокурорської
діяльності;
уміти вільно орієнтуватися у системі актів національного законодавства та міжнародних стандартів організації й діяльності прокуратури, планувати й організовувати роботу працівників органів прокуратури, готувати проекти документів організаційного характеру тощо.
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ЗМІСТ
1. Організація роботи з кадрами в органах прокуратури
України
Загальна характеристика роботи з кадрами в органах
прокуратури. Правовий статус прокурора: права і обов’язки.
Гарантії
незалежності
прокурорів.
Дисциплінарна
відповідальність працівників прокуратури. Підбір і розстановка
кадрів в органах прокуратури. Порядок переведення прокурорів
до
інших
органів
прокуратури.
Порядок
зайняття
адміністративних посад в органах прокуратури та звільнення з
них. Підстави і порядок звільнення прокурорів, припинення та
зупинення їх повноважень. Матеріальне та соціальне
забезпечення і захист працівників прокуратури. Етика
поведінки прокурорів. Особливості статусу прокурорів
військових прокуратур та Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури.
2. Організація роботи в прокуратурі
Поняття і загальна характеристика організації роботи в
прокуратурі. Розподіл службових обов’язків в органах
прокуратури: порядок і принципи. Інформаційно-аналітичне
забезпечення прокурорської діяльності: сутність і складові.
Планування роботи в органах прокуратури: поняття, види і
принципи. Облік та звітність в органах прокуратури. Контроль
виконання в органах прокуратури. Інформування про роботу
прокуратури. Оперативне керівництво роботою прокуратури.
Роль керівника в органах прокуратури.
3. Організація особистої роботи в органах прокуратури
Сутність і значення організації особистої роботи в
органах прокуратури. Планування особистої роботи в органах
прокуратури. Організація особистої роботи працівника
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прокуратури по виконанню своїх службових обов’язків.
Соціальні та психологічні основи організації особистої роботи
працівника прокуратури. Організація робочого місця
працівника прокуратури.
4. Нормативне забезпечення діяльності прокуратури
Поняття та класифікація правових основ прокурорської
діяльності. Конституційні основи діяльності прокуратури.
Закон України “Про прокуратуру” та інші законодавчі акти з
питань прокурорської діяльності. Відомчі акти Генерального
прокурора України: види та значення для регламентації питань
організації роботи прокуратури.
5. Міжнародно-правові стандарти діяльності
прокуратури
Поняття та класифікація міжнародно-правових актів з
питань прокурорської діяльності. Міжнародні стандарти
статусу прокуратури як органу державної влади. Гарантії
незалежності
прокуратури.
Міжнародні
стандарти
функціонального призначення прокуратури. Міжнародні
стандарти служби в органах прокуратури.
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