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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 цими знаннями допоможе сформувати уявлення про 
зміст діяльності прокуратури та виявити індивідуальну зацікав-

леність 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 та ін. Становище ускладнюється ще й 

тим, що триває процес реформування прокуратури, а також ін-
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ших судових і правоохоронних органів України, з якими  
вона взаємодіє. 

При вивченні “Основ прокурорської діяльності” вико-

ристовуються різні форми навчання: лекції, практичні (семінар-

ські) заняття, індивідуальне консультування викладачем студе-

нтів із проблемних питань; колоквіуми, експериментальні фор-

ми практичних робіт, тестування, написання курсових та конт-

рольних робіт, вирішення практичних ситуацій; самостійна ро-

бота студентів із нормативними та літературними джерелами, 

що рекомендовані для вивчення в межах курсу. 

Практичні заняття (семінарські) – одна з головних форм 

навчання. Їх метою є засвоєння основних теоретичних поло-

жень і відпрацювання навичок практичного застосування пра-

вових норм, що регулюють діяльність прокуратури. Цей вид 

роботи проходить у формі відповідей студентів на теоретичні 

питання, виконання практичних завдань, ділових ігор, ознайом-

лення з конкретними практичними прикладами. Із найважливі-

ших теоретичних тем проводяться колоквіуми. Перевірка знань 

здійснюється також завдяки проведенню поточного контролю. 

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 інтерпретувати ма-

теріали ЗМІ, аналізувати навчальну та наукову літературу, 

практику роботи прокуратури, отримати навички дослідниць-

кої 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 
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ознаки, завдання та функції прокуратури; поняття і значення 

принципів організації та діяльності органів прокуратури; орга-

нізацію роботи й управління в органах прокуратури України; 

уміти розкрити правовий статус прокурорських пра-

цівників, особливості проходження ними служби в органах 

прокуратури; поняття, значення і сутність кожної засади органі-

зації та діяльності органів прокуратури; правильно тлумачити 

та застосовувати ці норми при вирішенні практичних ситуацій;  

оволодіти відомостями про систему органів прокурату-

ри та організаційно-структурну побудову кожного з рівнів (ла-

нок) цієї системи; 

розуміти специфіку повноважень Генерального проку-

рора та підпорядкованих йому прокурорів;  

вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових 

актів щодо організації та діяльності органів прокуратури. 
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 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, 
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

 п/п 
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1 2 3 4 5 6 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Прокуратура України: завдання, 

                                               засади, система 
 

1 Предмет та система курсу “Основи 

прокурорської діяльності” 

9 2 2 5 

2 Правові основи діяльності прокурату-

ри України 

9 2 2 5 

3 Засади організації та діяльності органів 

прокуратури України 

11 4 2 5 

4 Система органів прокуратури України 11 4 2 5 

5 Організація роботи в органах прокура-

тури України 

9 2 2 5 

6 Служба в органах прокуратури України. 

Правовий статус прокурорів 

18 4 4 10 
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Закінчення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.  Основні напрями прокурорської  

       діяльності  
 

7 Організація і процесуальне керівницт-

ва досудовим розслідуванням, вирі-

шення відповідно до закону інших пи-

тань під час кримінального прова-

дження,  нагляд за негласними та ін-

шими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку 

22 6 4 12 

8 Підтримання публічного обвинувачен-

ня в суді 

20 4 4 12 

9 Нагляд за додержанням законів при ви-

конанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої  

свободи громадян 

13 4 2 7 

10 Представництво прокуратурою інте-

ресів держави в суді у виключних випа-

дках і в порядку, що визначені законом  

 

18 2 4 12 

11 Міжнародне співробітництво органів 

прокуратури 

10 2 2 6 

Разом 150 36 30 84 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

 
Прокуратура України: завдання, засади, система 

 

1. Предмет та система курсу  

“Основи прокурорської діяльності” 

 

Предмет та структура курсу “Основи прокурорської дія-

льності”. Його співвідношення з іншими навчальними дисциплі-

нами. Історичне призначення, становлення та розвиток органів 

прокуратури України. Місце прокуратури в системі державних 

органів України. Мета та завдання діяльності прокуратури. Функ-

ції прокуратури: поняття та види. Сучасний стан, проблеми та 

перспективи удосконалення 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. Відомчі акти Генерального 

прокурора. Міжнародно-правові стандарти діяльності прокура-

тури. 

 

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-

куратури. Засади неупередженості і об’єктивності. Засада неза-
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лежності. Засада політичної нейтральності прокуратури. Засада 

недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяль-

ність 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 

єдності. Засада централізації прокуратури. Засада здійснення 

функцій прокуратури виключно прокурорами. Засада публічно-

сті. Засада демократизму. Засада професіоналізму прокурорів. 

Засада територіальності. Засада спеціалізації. Засади зональності 

та предметності. 

 

4. Система та структура органів прокуратури України 

 

Система органів та установ прокуратури України. Гене-

ральний прокурор: повноваження, порядок призначення та звіль-

нення. Структура та загальна характеристика органів прокурату-

ри: Офіс Генерального прокурора; обласні прокуратури; окружні 

прокуратури; Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Гене-

ральна інспекція. Органи, що забезпечують функціонування 

прокуратури: органи прокурорського самоврядування (всеукра-

їнська конференція прокурорів; Рада прокурорів України); Ква-

ліфікаційно-дисциплінарна комісія прокуратури; орган, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів; Трені-

нговий центр прокурорів України. 

 

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. Організація розгляду звернень в орга-
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нах прокуратури. Організація особистого прийому громадян 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 

окружної прокуратури. Призначення прокурора на тимчасово 

вакантну посаду. Переведення до іншого органу прокуратури. 

Дисциплінарна відповідальність прокурора. Дисциплінарне 

провадження щодо прокурора. Адміністративні посади в орга-

нах прокуратури. Звільнення прокурора з посади. Припинення, 

зупинення повноважень прокурора. Матеріальне та соціальне 

забезпечення прокурорів. Особливості статусу прокурорів Спе-

ціалізованої антикорупційної прокуратури. Моральні засади 

прокурорської діяльності. Якості, необхідні для прокурора. 

Етикет поведінки прокурорів. 
 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  
 

Основні напрями прокурорської діяльності 

 

7. Організація і процесуальне керівництво досудовим розсліду-

ванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час 

кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку 

 

Предмет і завдання участі прокурора у досудовому розс-

лідуванні. Правові основи організації і процесуального керівниц-

тва досудовим розслідуванням. Процесуальне керівництво досу-

довим розслідуванням: поняття і форми. Повноваження проку-

рора під час здійснення організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням. Повноваження прокурора на почат-
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ковому етапі досудового кримінального провадження. Організа-

ція і процесуальне керівництво при проведенні гласних та негла-

сних слідчих (розшукових) дій. Участь прокурора при повідом-

ленні про підозру. Вирішення прокурором питань щодо застосу-

вання запобіжних заходів. Вирішення прокурором питань щодо 

продовження строків досудового розслідування, а також зупи-

нення досудового розслідування. Роль прокурора при закінченні 

досудового розслідування. Організація участі прокурора у досу-

довому розслідуванні. Координаційна діяльність прокуратури у 

сфері протидії злочинності. Поняття, предмет та завдання проку-

рорського нагляду за негласними та іншими розшуковими діями 

органів правопорядку. Повноваження прокурора по нагляду за до-

держанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність. Організація роботи по нагляду за додер-

жанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність.  

 

8. Підтримання публічного обвинувачення в суді 

 

Поняття публічного обвинувачення та завдання проку-

рора в судовому кримінальному провадженні. Підготовка про-

курора до участі в судовому розгляді. Повноваження прокуро-

ра, який підтримує публічного обвинувачення в суді. Участь 

прокурора у підготовчому судовому провадженні. Участь про-

курора в судовому слідстві. Промова прокурора в суді: струк-

тура і зміст. Відмова прокурора від підтримання публічного об-

винувачення в суді, зміна публічного обвинувачення та вису-

нення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і правові 

наслідки. Участь прокурора в судовому провадженні з оскаржен-

ня судових рішень. Участь прокурора у кримінальному прова-

дженні на підставі угод. 

 

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обме-

женням особистої свободи громадян 
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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-

рорського реагування на порушення законів в установах вико-

нання кримінальних покарань. 

 

10. Представництво прокуратурою інтересів держави в суді 
у виключних випадках і в порядку, що визначені законом 

 

Сутність і завдання представництва прокуратурою інте-

ресів держави в суді. Правові основи представництва прокурату-

рою інтересів держави в суді. Приводи та підстави представни-

цтва прокуратурою інтересів держави в суді. Форми представ-

ництва прокуратурою інтересів 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. Реалізація про-

курором функції представництва у цивільному, господарсько-

му, адміністративному та кримінальному судочинствах.  

 

11. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

 

Сутність, принципи та правові основи міжнародного спів-

робітництва органів прокуратури України. Основні напрями, фо-
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рми та суб’єкти міжнародного співробітництва органів проку-

ратури України. Моделі прокуратур у сучасному світі. Органі-

заційні основи прокуратур зарубіжних країн. Прокуратура в 

країнах англосаксонської правової системи. Прокуратура в кра-

їнах континентальної правової системи. 
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4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) 

ЗАНЯТЬ 
 

Методичні поради. Виконання практичних завдань по-

кликане сприяти засвоєнню студентами теоретичного матеріалу 

і формуванню у них навичок роботи із законодавством у конк-

ретних ситуаціях.  

Практичні завдання виконуються письмово в окремому 

зошиті в позааудиторний час і обговорюються на занятті.  

Рекомендується працювати за такою схемою: 

– визначення теми і питання, на яке розраховане за-

вдання; 

– з’ясування сутності справи; 

– обрання норм законодавства, яким регулюється на-

ведена ситуація; 

– визначення, чи було у даній ситуації порушення за-

кону та в чому конкретно воно полягало; 

– визначення, який саме акт прокурорського реагу-

вання треба використати; 

– надання пропозицій щодо усунення порушення закону. 

Практичні завдання у формі тестів виконуються шляхом 

обрання правильної відповіді з кількох запропонованих. 

Кожне завдання також передбачає відповідь на додатко-

ві питання, сформульовані до нього. 
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Т е м а 1. Предмет та система курсу  

“Основи прокурорської діяльності” 

 

П л а н 

 

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

рорської діяльності”. 

2.  Співвідношення курсу “Основи прокурорської діяль-

ності” з іншими навчальними дисциплінами. 

3.  Історичне призначення, становлення та розвиток ор-

ганів прокуратури України. 

4.  Місце прокуратури в системі державних органів 

України. 

5.  Мета та завдання діяльності прокуратури. 

6.  Функції прокуратури: поняття та види. 

7.  Сучасний стан, проблеми та перспективи удоскона-

лення органів прокуратури України. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  

 

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійсню-

ють судове переслідування: прийняті VIII Конгресом ООН з по-

передження злочинності та поводження з правопорушниками, 

Гавана, Куба, 27 серп. – 7 верес. 1990 р. // Правові основи проку-

рорської діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / А. В. Лап- 

кін. – Харків: Право, 2014. – С. 46-51.  

Про роль державного обвинувачення в системі криміна-

льного правосуддя: Рекомендація R (2000) 19 Комітета Мініст-

рів державам-членам Ради Європи, прийнята 6 жовт. 2000 р. // 

Правові основи прокурорської діяльності в Україні: наук.-

практ. посіб. / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2014. – С. 52-60.  
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Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, 

заснованому на верховенстві закону: Рекомендація Парламент-

ської Асамблеї Ради Європи 1604 (2003), схвалена Постій- 

ним комітетом від імені Асамблеї 27 трав. 2003 р. // Там же. –  

С. 61-63. 

Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, 

заснованому на верховенстві закону: Відповідь Комітету Мініс-

трів Ради Європи на Рекомендацію ПАРЄ 1604 (2003), прийнята 

на 870-й зустрічі заступників міністрів 2 квіт. 2004 р. // Там  

же. – С. 64.  

Про роль прокуратури поза системою кримінального 

правосуддя: Рекомендація CM/Rec (2012) 11 Комітету Міністрів 

державам-членам Ради Європи, прийнята 19 верес. 2012 р. // 

Там же. – С. 65-69.  

Конституція України. Науково-практичний коментар / 

редкол.: В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін. –  

2-ге вид., переробл. і доповн. – Харків: Право, 2011. – 1128 с. 

Белікова С. Прокуратура: історія та сучасність / С. Белі-

кова // Вісн. прокуратури. – 2013. – № 11. – С. 163-170.  

Блажівський Є. Функції прокуратури України: відповід-

ність європейським стандартам / Є. Блажівський // Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 21-28. 

Блажівський Є. Реформа інституту прокуратури в Укра-

їні: бачення європейських інституцій / Є. Блажівський // Вісн. 

прокуратури. – 2015. – № 3. – С. 32-39. 

Бортун М. Особливості правового регулювання органі-

зації і діяльності прокуратури радянського періоду / М. Бортун 

// Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 109-

113. 

Європіна І. До питання про місце прокуратури в системі 

поділу влади в Україні / І. Європіна, А. Деміда // Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. – 2014. –№ 2. – С. 24-29. 

Івчук М. Ю. Питання взаємодії органів прокуратури 

України з державними органами / М. Ю. Івчук // Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіж-

ний досвід. Кн. 1 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. науков-
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ців, викладачів, аспірантів, студентів м. Луганськ, 21-22 квіт. 

2010 р. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля / за ред. Л. І. Ла-

зор, 2010. – С. 114-118. 

Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокурату-

ри у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. 

Селіванов // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 1. – С. 15-21. 

Лапкін А. В. Прокуратура як орган судової влади // 

Право України. – 2015. – № 9. – С. 164-171. 

Лапкін А. В. Щодо визначення мети, завдань та функцій 

прокуратури // Правові горизонти. – 2019. – Вип. 17 (30). – 

С. 97-101. 

Литвак О. Становлення та розвиток прокуратури Украї-

ни / О. Литвак, П. Шумський // Вісн. Нац. акад. прокуратури 

України. – 2012. – № 3. – С. 10-15. 

Марочкін І. Є. Прокуратура України: проблеми станов-

лення й розвитку / І. Є. Марочкін // Проблеми законності. Вип. 

100. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. 

акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. - С. 376-385. 

Науменко Ю. О. Історичний генезис органів прокурату-

ри / Ю. О. Науменко // Держава і право. Юрид. і політ. науки : 

зб. наук. пр. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України, 2012. – Спец. вип. – С. 21-27. 

Подкопаєв С. Історія досліджень організації та діяльно-

сті прокуратури / С. Подкопаєв // Вісн. прокуратури. – 2013. – 

№ 8. – С. 177-184. 

Лапкін А. В. Прокурор у кримінальному провадженні: 

теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми : мо-

нографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с.  

Подкопаєв С. В. Організація та діяльність прокуратури 

в Україні : монографія / С. В. Подкопаєв. – Харків : Право, 

2020. – 364 с. 

Конституційні функції прокуратури України : навч. по-

сіб. / П. М. Каркач, І. В. Бородіна, М. В. Юревич ; за ред. П. М. 

Каркача. – Харків : Право, 2020. – 230 с.  
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Організація та діяльність органів прокуратури Украї-

ни : навч. посіб.; за ред. П. М. Каркача. Харків : Право, 2019. 

500 с. 

 

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. Міжнародно-правові договори з питань прокурорської 

діяльності. 

4. Закон України “Про прокуратуру” як основне джерело 

правового забезпечення органів прокуратури. 

5.  Процесуальне законодавство та інші законодавчі акти. 

6. Рішення Конституційного Суду України. 

7. Підзаконні акти з питань організації та діяльності про-

куратури. 

8. Відомчі акти Генерального прокурора. 

9.  Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. 

 

З а в д а н н я  
 

1. Конституційний договір між Президентом України і 

Верховною Радою України від 1995 р., Кримінальний процесу-

альний кодекс України; Закон України “Про Державний бю-

джет України”, Закон України “Про оптові ринки сільськогос-

подарської продукції”, Рекомендація ПАРЄ “Про роль прокура-

тури в демократичному суспільстві, заснованому на верховенс-

тві закону”, Договір між Україною та Сирійською Арабською 

Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу 

в цивільних і кримінальних справах, Договір між Україною та 

Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове спів-

робітництво щодо використання ракети-носія “Циклон-4” на 
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пусковому центрі Алкантара, наказ Генерального прокурора 

“Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному про-

вадженні”, рішення Конституційного Суду України № 13-

рп/2004 від 22.06.2004 р. (справа про Дисциплінарний статут 

прокуратури України), рішення Конституційного Суду РФ “Про 

участь прокурора в кримінальному переслідуванні”, постанова 

Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосуван-

ня судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”, Ін-

струкція МВС “Про порядок ведення єдиного обліку в органах 

поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопору-

шення та інші події”. 

Назвіть серед перелічених вище правові джерела діяль-

ності прокуратури України. Обґрунтуйте свій вибір. 

 

2. Наказом Генерального прокурора на прокуратуру по-

кладається функція кримінального переслідування. Передбачені 

розподіл обов’язків з виконання цієї функції та повноваження 

прокурорів при її здійсненні. 

Оцініть правомірність такого акта. Які правові на- 

слідки для нижчестоящих прокурорів він створює? Яким чином 

можна вплинути на зміст наказу? 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и   

 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13.04.2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21. – Заголовок з екрана. 

Цивільний процесуальний кодекс України від 

18.03.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40-41, 

42. – Ст. 492. 

Господарський процесуальний кодекс України від 

06.11.1991 р. // Там же. – 1992. – № 6. – Ст. 56. 

Кодекс адміністративного судочинства України від 

06.07.2005 р. // Там же. – 2005. – № 35-36, 37. – Ст. 446. 
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Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2008 

від 02.04.2008 р. (справа щодо офіційного тлумачення положень 

ч. 2 ст. 122 Конституції України, ч. 3 ст. 2 Закону України “Про 
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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 і 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) єдності;  
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13) централізації прокуратури;  

14) здійснення функцій прокуратури виключно проку-

рорами;  

15) публічності;  

16) демократизму;  

17) професіоналізму прокурорів;  

18) територіальності;  

19) спеціалізації;  

20) зональності та предметності. 

 

З а в д а н н я  

 

3. У наказі Генерального прокурора від підпорядкова-

них йому прокурорів вимагалося: 

1)  забезпечити нагляд за додержанням законів при ви-

конанні судових рішень у кримінальних справах, передусім 

щодо запобігання тортурам та нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню із засудженими; 

2)  при здійсненні нагляду керуватися, перш за все, цим 

та іншими наказами Генерального прокурора, а в частині, нев-

регульованій ними, – іншими актами законодавства; 

3)  надавати пріоритетне значення захисту прав представ-

ників національних меншин, малозабезпечених, безпартійних і 

колишніх співробітників суду і правоохоронних органів; 

4)  при виявленні порушень закону інформувати про це 

відповідні контролюючі та правоохоронні органи, не викорис-

товуючи заходів реагування; 

5)  встановити особливий доступ до інформації, що сто-

сується наглядової діяльності в цьому напрямку. 

Оцініть відповідність такого наказу Генерального проку-

рора України засадам організації і діяльності прокуратури України.  

 

4. Керівник обласної прокуратури видав розпорядження, 

яке забороняло прокурорам давати коментарі і поширювати 

будь-які відомості по кримінальному провадженню про вбивст-

во інкасаторів без попереднього узгодження з прес-секретарем 
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обласної прокуратури. 

Чи було цим розпорядженням порушено засаду прозорості 

діяльності органів прокуратури України? Відповідь обґрунтуйте. 

 

5. Прокурор  Шпак напередодні виборів виявив бажання 

стати депутатом обласної ради. За порадою з цього приводу він 

звернувся до керівництва. Керівник прокуратури попередив, що 

подібне рішення суперечить засаді політичної нейтральності 

прокуратури, крім того, ним порушуються вимоги щодо несумі-

сності, а отже, він буде змушений звільнити  Шпака з органів 

прокуратури у разі висунення ним своєї кандидатури на вибори. 

Шпак заперечив, вказавши, що такі вимоги обмежують його кон-

ституційне право обирати і бути обраним. 

Розв’яжіть суперечку. Чи можуть прокурори бути де-

путатами рад різних рівнів? 

 

6. Керівник обласної прокуратури в усній телефонній 

розмові вимагав від прокурора окружної прокуратури провести 

перевірку і розпочати досудове розслідування проти керівницт-

ва приватного підприємства, розташованого на території району. 

Прокурор окружної прокуратури відмовився виконувати цю 

вказівку, вважаючи, що підстав для таких заходів немає. Нато-

мість керівник обласної прокуратури наполягав на її виконанні і 

поставив питання про притягнення прокурора окружної проку-

ратури до дисциплінарної відповідальності, оскільки той пору-

шує засаду централізації органів прокуратури і положення за-

кону щодо підпорядкування прокурорів.  

Висловіть власну думку щодо позицій сторін у спорі.  

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и   

 

  

Наказ Генерального прокурора «Про загальні засади ор-

ганізації роботи в органах прокуратури України» № 365 від 

07.08.2020  
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Т е м а 4. Система та структура органів прокуратури  

України 

 

П л а н 

 

1. Система органів та установ прокуратури України. 

2. Офіс Генерального прокурора. Генеральний проку-
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рор: порядок призначення та звільнення. Повноваження Гене-

рального прокурора.  

3. Обласні прокуратури. 

4. Окружні прокуратури. 

5. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

6. Генеральна інспекція. 

7. Прокурорське самоврядування: завдання та організа-

ційні форми.  

7.1. Всеукраїнська конференція працівників прокурату-

ри. 

7.2. Рада прокурорів України. 

8. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. 

9. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження що-

до прокурорів.  

10. Тренінговий центр прокурорів України. 

 

З а в д а н н я  

 

7. Указом Президента України з метою покращення до-

ступності системи прокуратури для населення було утворено 

Куп’янську окружну прокуратуру, визначено її структуру – два 

відділи та штатну чисельність – 12 прокурорів. Одночасно Пре-

зидент України запропонував Генеральному прокурору призна-

чити на посаду керівника цієї прокуратури Іванова.  

Чи має Президент України такі повноваження? В яко-

му порядку утворюються місцеві прокуратури та признача-

ються їх керівники?  

 

8. Керівник прокуратури Закарпатської обл., вивчивши 

показники роботи Хустської окружної прокуратури за півріччя, 

прийняв рішення щодо необхідності утворення у структурі цієї 

прокуратури нового відділу з питань процесуального керівниц-

тва досудовим розслідуванням з місцем розташування в Іршав-

ському р-ні. Користуючись повноваженнями, передбаченими  

п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про прокуратуру”, він видав на-

каз про утворення відповідного підрозділу в окружній прокура-
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турі, а також про призначення його керівника та заступника ке-

рівника. Керівник Хустської окружної прокуратури заперечив 

необхідність утворення зазначеного підрозділу, а також наполя-

гав на тому, що відповідно до ст. 13, 39 Закону України “Про 

прокуратуру” саме він, а не керівник обласної прокуратури, має 

повноваження щодо вирішення цього питання та призначення 

керівництва відділу. З огляду на це, він видав наказ про скасу-

вання наказу керівника обласної прокуратури.  

Розгляньте ситуацію з урахуванням повноважень кері-

вників обласних та окружних прокуратур, а також правил під-

порядкування прокурорів.  

 

9. У зв’язку із закінченням строку повноважень керів-

ника Миколаївської обласної прокуратури Кравченка Рада про-

курорів України рекомендувала Генеральному прокурору по-

вторно призначити його на цю посаду. Генеральний прокурор 

відмовив у призначенні даної особи на цю посаду, мотивувавши 

це тим, що, по-перше, Кравченко вже обіймав цю посаду два 

строки підряд; по-друге, зазначена рекомендація не погоджена 

із органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурорів. Рада прокурорів України звернулася до органу, що 

здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, зі скар-

гою на дане рішення Генерального прокурора. 

Розгляньте ситуацію, виходячи із повноважень Ради 

прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне про-

вадження щодо прокурорів.  

 

10. У зв’язку із систематичним недостатнім фінансуван-

ням органів прокуратури, внаслідок чого прокурори змушені за 

власний кошт придбавати канцелярське приладдя, їздити у 

службові відрядження, винаймати житло та ремонтувати при-

міщення прокуратур, всеукраїнська конференція працівників 

прокуратури прийняла рішення звернутися до Кабінету мініст-

рів України із пропозицією збільшити фінансування органів 

прокуратури на 1 млрд 759 млн грн на рік, а також зобов’язати 

прокурорів утриматися від реалізації функції представництва 
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інтересів держави у судах, доки Кабінет міністрів України не 

виділить необхідні для фінансування прокуратури кошти.  

Дайте правову оцінку даному рішенню з точки зору пе-

редбачених законом повноважень всеукраїнської конференції 

працівників прокуратури. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  

 т а  л і т е р а т у р и   
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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. 

8. Робота прокурора зі зверненнями громадян. Організа-

ція розгляду звернень. 

9. . Організація особистого прийому в органах прокура-

тури. 

 

З а в д а н н я  
  

11. У наказі про розподіл службових обов’язків керівник 

місцевої прокуратури встановив, що особистий прийом громадян 

здійснюється виключно першим заступником керівника проку-

ратури. Було вказано, що працівники прокуратури не мають пра-

ва замінювати один одного. Крім того, на Петрик, щойно приз-

начену на посаду прокурора прокуратури, було покладено здійс-

нення діяльності у сфері захисту прав дітей, підтримання публіч-

ного обвинувачення у справах про злочини проти власності, ко-

дифікацію законодавства та ведення статистики.  

Проаналізуйте наведені положення наказу про розподіл 

службових обов’язків у місцевій прокуратурі. Висловіть пропо-

зиції щодо його удосконалення. 
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12. На ім’я прокурора надійшла заява від голови Мачу-

хівської сільської ради про факт ухилення В. А. Салімона від 

виконання батьківських обов’язків. Під час перевірки було 

встановлено, що В. А. Салімон, 1966 р. народж., має семеро не-

повнолітніх дітей. Мати – І. В. Салімон померла 07.02.2011 р. 

Згідно з характеристикою Мачухівської сільської ради В. А. Са-

лімон проживає без реєстрації, зловживає спиртними напоями, 

постійного заробітку та власного житла не має, участі у навчан-

ні та вихованні дітей не бере, матеріально не підтримує, не ці-

кавиться їх життям та здоров’ям. Діти весь цей час фактично 

проживають у тітки О. А. Хвостенко, не відвідують школу, 

хворіють на педикульоз.  

Яке рішення має прийняти прокурор? В якому порядку 

можливий захист прав неповнолітніх в даній ситуації? 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и   
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Наказ Генерального прокурора від 11.11.2020 № 520 «Про 

організацію інформування суспільства щодо діяльності органів про-

куратури» № 520 від 11.11.2020 

Наказ Генерального прокурора від 06.08.2020 № 363 «Про 

організацію роботи органів прокуратури з особистого прийому, розг-
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06.08.20 

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної 
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Т е м а  6. Служба в органах прокуратури України.  

Правовий статус прокурорів 
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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 окружної проку-

ратури.  

5. Призначення прокурора на тимчасово вакантну поса-

ду. Переведення до іншого органу прокуратури.  

6. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Дисцип-

лінарне провадження щодо прокурора.  

7. Адміністративні посади в органах прокуратури.  

8. Звільнення прокурора з посади. Припинення, зупи-

нення повноважень прокурора.  

9. Матеріальне та соціальне забезпечення прокурорів.  

10. Підвищення кваліфікації прокурорів. 

11. Особливості статусу прокурорів Спеціалізованої ан-

тикорупційної прокуратури. 

12. Моральні основи прокурорської діяльності: європей-

ські стандарти та основні засади професійної етики працівників 

прокуратури України. Етикет поведінки прокурора 

13. Якості, необхідні для роботи в органах прокуратури. 

 

З а в д а н н я  

 

13. Заяви про участь у доборі кандидатів на посаду про-

курора подали: Орос, випускник Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого поточного року з дипло-

мом магістра, який, поєднуючи роботу із навчанням, набув стаж 

роботи 2,5-роки у галузі права; Міленко, який має диплом бака-

лавра права і стаж практичної роботи в галузі права 3 роки;  

Лесів, який має вищу юридичну освіту, працює юрисконсуль-

том після закінчення вузу 5,5 років, але є інвалідом дитинства 

по зору.  
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Хто з названих осіб може бути допущений до добору кан-

дидатів на посаду прокурора? Які підстави для відмови іншим? 

 

14. Кандидата на посаду прокурора Татарченка, який 

працював на тимчасово вакантній посаді прокурора Радехівсь-

кої окружної прокуратури, після виходу на роботу із відпустки 

для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

прокурора, яка обіймала цю посаду на постійній основі, нака-

зом керівника цієї прокуратури було звільнено з тимчасово  

вакантної посади і виключено з резерву кандидатів на заміщен-

ня вакантних посад прокурорів у зв’язку із закінченням триріч-

ного строку, протягом якого дійсні результати кваліфікаційного 

іспиту. Татарченко не погодився із таким рішенням, посилаю-

чись на те, що у даній місцевій прокуратурі є декілька вакант-

них посад прокурора, і він може зайняти одну з них тимчасово 

або на постійній основі. 

Розгляньте ситуацію із урахуванням особливостей за-

йняття тимчасово вакантних посад прокурорів. 
 

15. У володінні прокурора області Струкова знаходять-

ся: три квартири в центрі міста; два заміські будинки, розташова-

ні на земельних ділянках загальною площею 6,5 га; декілька ав-

томобілів, у тому числі “Porsche Cayenne Turbo”, “Mercedes 

CLS-Class 500 АТ”, BMW Х6 та ін. На запитання, звідки в нього 

такі статки, він пояснює, що це частково є подарунками знайо-

мих і родичів, а частково – придбано на кошти 20-річного сина 

бізнесмена.  

Чи вбачається в даній ситуації порушення етичних ви-

мог до прокурорських працівників? Чи є підстави для притяг-

нення прокурора до юридичної відповідальності? 

 

16. Савченко, який у прийомний день і час прийшов до 

керівника окружної прокуратури, був змушений чекати його 

протягом чотирьох годин. Спочатку секретарка повідомила, що 
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у прокурора невідкладні справи, пов’язані з розслідуванням ре-

зонансного злочину. Пізніше, коли Савченко звернув увагу, що 

до кабінету прокурора заходять співробітники прокуратури і 

сторонні особи з квітами і подарунками, йому сказали, що кері-

вник святкує день народження, тому краще сьогодні його не ту-

рбувати і прийти іншим разом. Однак Савченко виявив наполе-

гливість і вирішив чекати далі. Коли прокурор вийшов з кабіне-

ту, Савченко звернувся до нього, і у відповідь почув нецензур-

ну лайку. Прокурор з компанією поїхали до ресторану, а Савче-

нко залишив прокуратуру з глибоким розчаруванням в усій 

прокурорській системі нашої держави. 
Висловіть власну думку з приводу ситуації, що склалася. 

Чи відповідала поведінка керівника місцевої прокуратури та 
інших працівників етиці прокурорської діяльності? Куди може 
звернутися Савченко, і які заходи відповідальності можуть 
бути застосовані до керівника місцевої прокуратури? 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   
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ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 
 

Т е м а 7. Організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань 

під час кримінального провадження, нагляд за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку 

 

П л а н 

 

1. Предмет, завдання і правові основи участі прокурора у 

досудовому розслідуванні.  

2. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням: 

поняття і форми.  

3. Повноваження прокурора під час здійснення організа-

ції і процесуального керівництва досудовим розслідуванням.  

3. Повноваження прокурора на початковому етапі досу-

дового кримінального провадження.  

5. Організація і процесуальне керівництво при проведен-

ні гласних та негласних слідчих (розшукових) дій.  

6. Участь прокурора при повідомленні про підозру.  

7. Вирішення прокурором питань щодо застосування за-

побіжних заходів.  

8. Вирішення прокурором питань щодо продовження 

строків досудового розслідування, а також зупинення досудового 

розслідування.  

9. Роль прокурора при закінченні досудового розсліду-

вання.  

10. Організація участі прокурора у досудовому розсліду-

ванні.  

11. Поняття, предмет та завдання прокурорського нагляду 

за негласними та іншими розшуковими діями органів правопоряд-

ку.  
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12. Повноваження прокурора по нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.  

13. Організація роботи по нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. 

14. Координаційна діяльність прокуратури у сфері про-

тидії злочинності.  

 

З а в д а н н я  

 

17. Під час досудового кримінального провадження 

прокурор Горб відсторонив слідчого Галушку від проведення 

досудового розслідування з мотивів неефективного розсліду-

вання і провів досудове розслідування самостійно, користую-

чись повноваженнями слідчого. 

Проаналізуйте наведену ситуацію з точки зору відпо- 

відності положенням КПК України. 

 

18. До чергової частини Київського РВ НП у Харківсь-

кій обл. звернувся мешканець м. Харкова Попов з повідомлен-

ням про те, що з його гаража викрадено автомашину ВАЗ-2107. 

Черговий запропонував Попову написати заяву, в якій викласти 

всі обставини події. Постраждалий відмовився писати заяву, 

стверджуючи, що для вирішення питання про порушення досу-

дового розслідування досить його усної заяви. Черговий відмо-

вився прийняти усну заяву.  

Дайте правову оцінку діям чергового райвідділу поліції. 

Як у цій ситуації повинен відреагувати прокурор? 

 

19. Під час досудового розслідування слідчий дійшов 

висновку про необхідність застосування до підозрюваного за-

побіжного заходу у виді застави, склав відповідне клопотання і 

звернувся до прокурора за погодженням. Після спливу 10 днів, 

не маючи відомостей про результати розгляду свого клопотан-

ня, слідчий направив його безпосередньо до слідчого судді, 

який прийняв рішення про застосування вказаного запобіжного 

заходу. 
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Дайте правову оцінку діям слідчого, прокурора і слідчо-

го судді. 

 

20. У зв’язку з невстановленням місця знаходження Го-

рунова, якому повідомлено про підозру у вчиненні розбійного 

нападу, слідчий після проведення всіх слідчих дій, які можливо 

виконати за відсутності Горунова, зупинив провадження у 

справі. Через 15 днів з’ясувалося, що Горунов перебуває в Н-

ській обл. Не відновлюючи провадження у справі, слідчий до-

питав матір Горунова як свідка, а потім виїхав у Н-ську обл., за-

тримав Горунова і особисто перепровадив його на місце досу-

дового слідства, а потім відновив досудове розслідування. 

Оцініть законність дій слідчого. Яке рішення у справі 

повинен прийняти прокурор? 

 

21. Під час процесуального керівництва досудовим роз-

слідуванням керівник окружної прокуратури виявив, що з боку 

оперативного підрозділу кримінальної поліції відсутні клопо-

тання про проведення розшукових дій, які, на його думку, були 

необхідними. У зв’язку із цим він витребував для перевірки 

оперативно-розшукову справу, а також супутні реєстраційні, 

облікові, звітні та інші відомості щодо здійснення оперативно-

розшукових заходів відповідним оперативним підрозділом 

кримінальної поліції, а також вніс на імʼя начальника райвідді-

лу поліції подання з вимогою притягнути винних у бездіяльнос-

ті співробітників кримінальної поліції до дисциплінарної відпо-

відальності. 

Дайте правову оцінку діям прокурора у даній ситуації. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и   

 

Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13.04.2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21. – Заголовок з екрана. 

Про Державне бюро розслідувань [Електронний ресурс] 

: Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII - Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/794-

19/print1449759111103058. – Заголовок з екрана. 

Про Національне антикорупційне бюро України [Елект-

ронний ресурс] : Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII. – 

Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/про%20антикорупційне%20б

юро. – Заголовок з екрана. 

Про Національну поліцію [Електронний ресурс] : Закон 

України від 02.07.2015 р. –Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/. – Заголовок з екрана. 

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України 

від 18.02.1992 р. // Там же. – 1992. – № 22. – Ст. 303. 

Порядок організації діяльності прокурорів і слідчих ор-

ганів прокуратури у кримінальному провадженні: : затв. нака-

зом Ген. прокуратури України № 51 від 28.03.2019. – Режим до-

ступу: http://www. 

gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102. – Заго-

ловок з екрана. 

Про організацію прокурорського нагляду за додержан-

ням законів органами, які проводять оперативно-розшукову ді-

яльність [Електрон. ресурс]: наказ Генерального прокурора 

України № 4/1гн від 03.12.2012 р. – Режим доступу: http://www. 

gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t =rec&id=94102. – Заголо-

вок з екрана. 

Про затвердження Положення про порядок ведення Єди-

ного реєстру досудових розслідувань [Електронний ресурс] :  на-

каз Генерального прокурора України № 139 від 06.04.2016 р. – 

Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/pd.html?_m=publications&_t=rec&id=11052

2. – Заголовок з екрана. 

Про організацію діяльності органів прокуратури з пи-

тань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики 

та її аналізу [Електронний ресурс] : наказ Ген. прокурора України 
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№ 110 від 25.06.2019. – Режим доступу: 

http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id= 94102. 

– Заголовок з екрана. 

Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядо-

вих повноважень у формі процесуального керівництва під час 

проведення досудового розслідування / В. Бабкова // Вісник 

Національної академії прокуратури України. – 2012. - № 3. – С. 

71-73. 

Бабкова В. С. Координаційна діяльність прокуратури у 

сфері кримінального провадження / В. С. Бабкова // Вісн. Нац. 

акад. прокуратури України. – 2014. – № 1(спец. вип.). – С. 13-

19. 

Бабошин А.М. Сутність та функціональна структура 

кримінально-процесуальної діяльності прокурора [Текст] / А.М. 

Бабошин // Наук. зап. Львів. ун-ту бізнесу та права. – 2013. – 

Вип. 11. – С. 270-282. 

Бортун М. Взаємодія прокурора зі слідчим, слідчим су-

ддею на стадії досудового розслідування / М. Бортун // Там же. 

– 2013. – № 4. – С. 95-100. 

Вінаков А. В. Окремі напрямки вдосконалення наглядо-

вої діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльні-

стю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використан-

ням інформаційно-телекомунікаційних систем / А. В. Вінаков // 

Право і Безпека : наук. журн. – 2014. – № 3. – С. 99-103. 

Глушков В. Система прокурорського нагляду за опера-

тивно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у 

законодавстві України та зарубіжних країнах: порівняльно-

правовий аналіз / В. Глушков, О. Білічак // Вісн. Нац. акад. про-

куратури України. – 2012. – № 4. – С. 75-82. 

Гультай П. М. Реалізація основних засад кримінального 

провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законні-

стю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуван-

ні / П. М. Гультай // Право України. – 2013. – № 3-4. – С. 466-473. 

Данильченко Ю. Нагляд за досудовим розслідуванням. 
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нографія / А. В. Лапкін. – Харків : Право, 2020. – 1304 с.  
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500 с. 
 

Т е м а 8. Підтримання публічного обвинувачення в суді 

 

П л а н 

 

1. Поняття публічного обвинувачення та завдання про-

курора в судовому кримінальному провадженні. 

2.  Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді. 

3.  Повноваження прокурора, який підтримує публічне 

обвинувачення в суді. 

4.  Участь прокурора у підготовчому судовому прова-

дженні. 

5.  Участь прокурора в судовому розгляді. 

6.  Промова прокурора в суді: структура і зміст. 

7.  Відмова прокурора від підтримання публічного обви-

нувачення, зміна прокурором публічного обвинувачення та ви-

сунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і право-

ві наслідки.  

8.  Участь прокурора у судовому провадженні з перегля-

ду судових рішень. 

9. Участь прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод. 
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З а в д а н н я  

 

22. У підготовчому судовому провадженні відносно М. 

за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, збо-

рів, інших обов’язкових платежів) за участю прокурора С. було 

з’ясовано, що в судове засідання не з’явились обвинувачений 

М. та його захисник Д. 

Прокурор доповів про можливість призначення справи 

до судового розгляду, але суддя відклав її за відсутністю зазна-

чених вище учасників процесу.  

Чи правильно вирішив суд? Яке можливе реагування 

прокурора? 

 

23. Судове провадження по обвинуваченню К. у вчи-

ненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлен-

ня волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивст-

вом) КК України тривало протягом 3 р. 4 міс. За цей час у спра-

ві було проведено 75 судових засідань, які неодноразово відк-

ладалися у зв’язку із неявкою учасників кримінального прова-

дження. Закінчивши 25 червня з’ясування обставин криміналь-

ного провадження і перевірку їх доказами, суд оголосив про пе-

рехід до судових дебатів, однак не зміг їх розпочати через те, 

що жодний із 19 членів групи прокурорів, які підтримували пу-

блічне обвинувачення, не з’явився у судове засідання. Послідо-

вно призначаючи судові засідання на 02, 03, 04, 05, 06, 09 та 10 

липня, після звернення до органу, що здійснює дисциплінарне 

провадження щодо прокурорів та Генерального прокурора із 

вимогою забезпечити присутність прокурорів у судовому засі-

данні, суд врешті виніс ухвалу про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із відмовою прокурора від підтримання 

публічного обвинувачення. Своє рішення суд мотивував пору-

шенням розумних строків та інших засад кримінального прова-
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дження внаслідок неявки прокурорів, а також застосуванням 

аналогії права у кримінальному провадженні. 

Надайте правову оцінку діям прокурорів та рішенню 

суду. Чи допустиме у цій ситуації закриття кримінального 

провадження у зв’язку із відмовою прокурора від публічного об-

винувачення?  

 

24. Місцевий суд Н-ського р-ну м. Н-ська у судовому 

засіданні по обвинуваченню Пальованого за ч. 2 ст. 296 КК 

України встановив, що органом досудового розслідування Па-

льований обвинувачувався у розпиванні спиртних напоїв у кафе 

“Квітка” 22 жовт. 2017 р. близько 15 год спільно зі своїми зна-

йомими Л. та С., після чого, знаходячись у стані алкогольного 

сп’яніння, Пальований грубо порушував громадський порядок 

із мотивів явної неповаги до суспільства, висловлювався нецен-

зурно. 

На умовляння офіціантів кафе не реагував, а, навпаки, 

погрожував застосуванням до них фізичної сили. Хуліганським 

діям Пальованого, які тривали протягом 30 хв, поклали край 

працівники міліції.  

Дії Пальованого органами досудового розслідування 

кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 КК України, тобто як грубе пору-

шення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспі-

льства, яке вчинено групою осіб. 

У ході судового слідства доведено, що хуліганські дії 

Пальованого були вчинені з особливою зухвалістю у громадсь-

кому місці й тривали протягом 30 хв, а також були поєднані з 

опором працівникам міліції. Крім того, допитані в якості свідків 

офіціанти кафе вказали, що під час вчинення хуліганських дій 

Пальований разом зі спільниками шляхом застосування насиль-

ства заволоділи у кафе трьома пляшками коньяку «Hennessy» 

вартістю 1200 грн кожна. 

Яке завдання постало перед прокурором? Який документ 

він повинен скласти і в якому порядку?  
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25. За обставинами кримінального провадження по об-

винуваченню Особа-1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 

ст. 121 КК України, 25.11.2018 р. близько 22 год між Особа-1 та 

її співмешканцем Особа-2, які, перебуваючи в стані алкоголь-

ного сп’яніння, за місцем їх спільного проживання на ґрунті 

особистих довготривалих неприязних відносин вчинили сварку, 

в ході якої Особа-1 взяла на кухні зі столу кухонний ніж і нане-

сла ним удар у грудну клітку Особі-2. У результаті Особа-2 

отримав небезпечні для життя в момент заподіяння тяжкі тілес-

ні ушкодження. 

Допитана в ході судового розгляду Особа-1 свою вину у 

вчиненні інкримінованого діяння визнала частково. Повідоми-

ла, що ввечері 25.11.2018 р. у них виник конфлікт, під час якого 

Особа-2 став звинувачувати її у зраді. Вона у відповідь сказала, 

щоб чоловік йшов від неї і не повертався. Особа-2 підбіг до неї, 

погрожуючи, що задушить. Тоді вона правою рукою схопила зі 

столу кухонний ніж та виставила  

у сторону чоловіка. Далі ніж увійшов у ліву частину грудної 

клітки Особи-2 який впав на коліна, а підсудна вибігла з квар-

тири.  

Згідно з висновками судово-медичної експертизи № 640 

від 31.12.2018 р. спричинення тілесних ушкоджень при падінні 

потерпілого з положення стоячи долілиць на клинок ножа та 

самостійному нахромленні потерпілого на лезо ножа малоймові-

рне. Одночасно встановлено, що завдані потерпілому ушко-

дження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки зліва, 

пошкодження лівого передсердя є небезпечними для життя в 

момент заподіяння. 

Потерпілий по справі – Особа-2 пояснив, що ввечері 

25.11.2018 р. він повернувся додому і побачив, що його співмеш-

канка Особа-1 розпиває алкогольні напої разом із їхнім сусідом 

Особа-3. При цьому вона знаходилася у стані алкогольного 

сп’яніння і була напіводягнена. На зауваження, зроблене Особі-1, 

вона відреагувала ненормативною лексикою і почала сварити йо-

го за те, що прийшов додому пізно. На прохання заспокоїтися 

Особа-1 взяла зі столу кухонний ніж і зі словами “заспокойся на-
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віки сам” вдарила його у груди, після чого він втратив свідомість 

і нічого не пам’ятає. 

Свідок по справі – Особа-3 суду повідомив, що він є сусі-

дом і близьким другом підсудної. У той день вони разом з Осо-

ба-1 випивали у її квартирі. Коли додому прийшов чоловік під-

судної Особа-2  і став сваритись з нею, він пішов додому. Через 

деякий час він повернувся і побачив, що Особа-2 лежить посе-

ред кухні обличчям донизу, а у Особи-1 була істерика. При 

цьому вона розповіла, що чоловік її душив, а вона вдарила його 

ножем.  

Допитана в якості свідка лікар швидкої медичної допо-

моги Особа-4 суду повідомила, що будучи черговою, 25.11.2018 

р. виїжджала на виклик за місцем проживання підсудної. У ква-

ртирі на той момент знаходились жінка (тобто підсудна) та чо-

ловік (Особа-3). Ще один чоловік знаходився на підлозі кухні, 

був непритомний, та в ділянці серця у нього було ножове пора-

нення. Підсудна в той момент була в заціпенінні та повідомила, 

що потерпілий душив її, а вона захищаючись вдарила його но-

жем. Оглянувши підсудну, лікар не виявила на ній жодних слі-

дів насильства. 

За обставинами справи складіть проект обвинувальної 

промови прокурора. 

Проведіть за наведеною фабулою ділову імітаційну гру у 

складі: суддя, секретар судового засідання, прокурор, захисник, 

підсудний, потерпілий, представник потерпілого, свідки, судо-

вий експерт. 
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Т е м а 9. Нагляд за додержанням законів при виконанні су-
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дових 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-

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. 

 

З а в д а н н я  

 

26. При перевірці ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) 

прокурор міста встановив, що Різник перебуває в цій установі 

п’ять днів на підставі протоколу, складеного слідчим Москов-

ського РВ ХМУ УМВС в Харківській обл. Зикіним.  

Як повинен реагувати на цей факт прокурор? 

 

27. Під час перевірки додержання законів у криміналь-

но-виконавчій установі закритого типу до прокурора особисто 

звернувся засуджений Півень, який знаходився у приміщенні 

камерного типу, зі скаргою, що співкамерники його ображають. 

Прокурор відповів, що особисті стосунки між засудженими не 
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входять до предмета прокурорської перевірки і порадив зверну-

тися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Чи правильно вчинив прокурор? Яке рішення доцільно 

прийняти по цій скарзі? 

 

28. Прокурор, перевіряючи слідчий ізолятор, встановив, 
що начальник установи своїм наказом зобов’язав вилучені у 
осіб, взятих під варту, гроші зарахувати на розрахунковий ра-
хунок ізолятора і використовувати їх для потреб установи. 

Висловіть своє ставлення щодо законності наказу на-

чальника слідчого ізолятора, підготуйте проект акта проку-
рорського реагування. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и   
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ни : навч. посіб.; за ред. П. М. Каркача. Харків : Право, 2019. 

500 с. 

 
Т е м а 10. Представництво прокуратурою інтересів 

держави в суді у виключних випадках, передбачених зако-
ном 

 

П л а н 
 

1. Сутність, завдання і правові основи представництва 
прокуратурою інтересів держави в суді.  

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

3. Форми представництва прокуратурою інтересів дер-
жави в суді.  

4. Досудовий етап реалізації прокурором функції пред-
ставництва. 

5. Організація роботи прокурора щодо підготовки позо-
вів і заяв до суду.  

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

функції представництва.  
8. Участь прокурора у виконавчому провадженні.  
9. Особливості реалізації прокурором функції представ-

ництва в окремих видах судочинства у:  
а) цивільному,  
б) господарському,  
в) адміністративному, 
г) кримінальному судочинстві.  

 

З а в д а н н я  
 

29. До керівника окружної прокуратури звернувся пред-

ставник відділення комерційного банку з пропозицією здійсню-

вати представництво інтересів банку в суді у справах про повер- 

нення виданих фізичним особам кредитів. Він мотивував це 
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тим, що через неповернення кредитів банк знаходиться на межі 

банкрутства, тому неспроможний найняти юристів, а, як йому 

відомо, представництво інтересів юридичних осіб Законом 

України “Про прокуратуру” прокурору не забороняється. Од-

ночасно він обіцяв зробити за кошти банку ремонт приміщень 

прокуратури і посприяти у забезпеченні офісною оргтехнікою.  

Як вчинити прокурору у даній ситуації? Чиї інтереси 

може представляти прокуратура в суді?  

 

30. При встановленні підстав представництва прокурор 

з’ясував, що згідно з договором оренди нежитлового примі-

щення № 972 від 18.09.2008 р. Управлінням комунального май-

на та приватизації N-ської міської ради (орендодавець) приват-

ному підприємцю О. було надано в оренду приміщення площею 

200 м
2
, яке  розташоване по вул. Дунаєвського, 41. 

Обов’язки, передбачені договором, орендодавець вико-

нує повністю, проте, орендар систематично порушує строки 

внесення орендної плати. З моменту укладення договору орен-

дна плата вносилась несвоєчасно, внаслідок чого заборгованість 

склала 81716,71 грн.  

Тривале невиконання з боку орендаря О. вимог догово-

ру призвело до негативних наслідків – ненадходження коштів 

до місцевого бюджету, який є складовою частиною державного 

бюджету.  

Чи є в даній ситуації підстави для здійснення прокуро-

ром функції представництва та у якій саме формі? 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   
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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. 

3. Моделі прокуратур у сучасному світі. 

4. Організаційні основи прокуратур. 

5. Прокуратура в країнах англосаксонської правової системи. 

6. 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. 

Атестація – перевірка та оцінка ділової кваліфікації 
працівників органів прокуратури на предмет їх відповідності 
посаді, яку вони обіймають. 

“Вісник прокуратури” – офіційний друкований орган Офісу 
Генерального прокурора. 

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 ор-
ганом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо проку-
рорів, дисциплінарної скарги, в якій містяться відомості про 
вчинення прокурором дисциплінарного проступку. 

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

Досудове розслідування – діяльність спеціально упов-
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новажених органів держави по виявленню злочинів та осіб, які 
їх вчинили, збиранню, перевірці, всебічному, повному й 
об’єктивному дослідженню та оцінці доказів, виявленню при-
чин та умов вчинення злочинів, що здійснюється на стадії кри-
мінального провадження, яка починається з моменту внесення 
відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримі-
нального провадження або направленням до суду обвинуваль-
ного 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. 

Засади організації та діяльності прокуратури – закріп- 

лені у Конституції України та в 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.  
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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 

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, безпеки суспільства, прав і сво-

бод фізичних та юридичних осіб. 

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 
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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 приз-

начення. 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. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 
Оцінювання знань студентів з “Основ прокурорської ді-

яльності” здійснюється на підставі результатів поточного конт-

ролю (ПК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є ві-

дповідні частини навчальної програми з “Основ прокурорської 

діяльності”, засвоєння якої й перевіряється під час ПК. 

Завданням ПК є перевірка розуміння та засвоєння пев-

ного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здат-

ності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи пи-

сьмово представити певний матеріал (презентація). 

Об’єктами ПК знань студентів з даного курсу виступають: 

а )  систематичність та активність роботи на лекціях, 

семінарських, практичних, лабораторних заняттях (відвідуван-

ня відповідних форм навчального процесу, активність та рівень 

знань при обговоренні питань; участь у студентських конфере-

нціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах; інші форми робіт); 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання 

(самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; на-

писання рефератів, есе та їх презентація; підготовка конспектів 

навчальних чи наукових текстів; підготовка реферативних ма-

теріалів з публікацій; інші форми роботи). 
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Оцінювання результатів ПК здійснюється викладачем. 

Результати ПК знань студентів своєчасно вносяться до журналу 

обліку роботи викладача та регулярно оголошуються в академі-

чній групі (особисто студенту за його запитом). 

Конкретний перелік робіт, що зобов’язаний виконати 

студент у рамках ПК, критерії їх оцінки (кількість балів) визна-

чаються відповідною кафедрою та доводяться до відома студе-

нтів до початку навчального року, що передує вивченню навча-

льної дисципліни. 

Така інформація оприлюднюється на офіційному сайті 

Університету (веб-порталі АСУ навчальним процесом). 

Підсумковий бал за результатами ПК обчислюється під 

час останнього практичного заняття відповідного семестру. 

Загальна кількість балів за ПК дорівнює 40.  

Відповідальність за об’єктивність та своєчасність про-

ведення ПК покладається на викладача, який веде семінарські 

(практичні) заняття, лектора та завідувача кафедри. 

Кафедра визначає порядок ліквідації заборгованості з ПК. 

 

7. 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 наукового матеріалу.  

Основні види самостійної роботи: 

– пошук та вивчення додаткової нормативно-правової 

та наукової літератури; 

– ознайомлення з сучасними поглядами на проблемні 

питання, що висвітлені в періодичних виданнях; 

– виконання домашніх завдань; 

– доопрацювання матеріалів лекцій. 
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8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

 

Основи прокурорської діяльності є навчальною дисцип-

ліною, яка викладається кафедрою судоустрою та прокурорсь-

кої діяльності в Інституті прокуратури та кримінальної юстиції 

у восьмому семестрі.  

Моніторинг знань студентів з даної навчальної дисцип-

ліни здійснюється шляхом поточного контролю (ПК) протягом 

курсу практичних занять та підсумкового контролю знань 

(ПКЗ) під час іспиту. Підсумкова оцінка знань студента з на-

вчальної дисципліни “Основи прокурорської діяльності” обчис-

люється шляхом підрахунку суми балів, набраних під час ПК та 

ПКЗ. 

Організація поточного контролю (ПК) знань студен-

тів з навчальної дисципліни “Основи прокурорської діяльно-

сті” 

Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є від-

повідні частини навчальної програми з курсу “Основи проку-

рорської діяльності”, засвоєння якої відповідно перевіряється 

під час практичних занять та письмових робіт. 

Завданням  ПК є перевірка розуміння та засвоєння на-

вчального матеріалу, здатності осмислити зміст теми чи розді-

лу, умінь застосовувати отримані знання при відповіді на тео-

ретичні запитання та при виконанні практичних завдань.  

Критеріями оцінювання знань та вмінь студентів протя-

гом ПК є: 
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Вид ак-

тивності 
Зміст активності 

Кіль-

кість 

видів 

Кількість 

балів за 

вид 

Всьо-

го 

Основні  

Відвіду-

вання за-

нять 

Присутність на за-

нятті (крім випадків, 

коли студент не го-

товий) 

18 1 бал за 

кожні 4 

занять 

4 

Відповіді 

на занят-

тях 

Розкриття питання з 

методички або допо-

внення, відповідь на 

завдання 

18 1,5 25 

Контроль-

ні завдан-

ня 

Контрольні питання 

за темами  

2 5 10 

Додаткові 

Написання 

і опубліку-

вання тез 

Наукові тези за те-

мами  

2 5 10 

Написання 

і опубліку-

вання нау-

кової стат-

ті 

Наукова стаття за 

темами  

1 10 10 

Виконання 

завдань  

Письмове виконання 

наведених у мето- 

дичці завдань (вклю-

чно з написанням до-

кументів) 

1 2 2 

Написання 

наукової 

роботи 

Наукова робота за 

темою 

1 10 10 

Робота з 

науковою 

літерату-

рою 

Анотування (рецен-

зування) наукових 

статей, монографій  

До 3 ста-

тей або 1 

моногра-

фія 

1,5 бала 

за статтю 

(5 балів за 

3 статті), 

5 балів за 

5 
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1 моног-

рафію 

Підготовка 

реферату 

(доповіді) 

Реферат або доповідь 

на визначені викла-

дачем питання  

1 5 5 

Складання 

кросворду  

Складання кросворду 

з юридичних термі-

нів за темами 

1 5 5 

Складання 

тестів 

Підготовка тестових 

питань  

15 0,3 5 

Складання 

завдань 

Підготовка завдань  5 1 5 

Розробка 

схем, таб-

лиць 

Схематичне предста-

влення матеріалу  

3 1,5 бала 

за схему 

(5 балів за 

3 схеми) 

5 

Складання 

терміно-

логічних 

словників 

Пошук і визначення 

основних понять  

дисципліни 

15 0,3 5 

Розробка 

презента-

ції 

Представлення за допо-

могою технічних засо-

бів певних питань (тем)  

1 5 5 

Участь у 

роботі сту-

дентського 

гуртка 

Виступ з доповіддю 

на засіданні гуртка, 

участь у обговорен-

нях 

1 5 5 

 

Пояснення  

Максимальна кількість балів за результатами практичних 

занять – 40. 

Мінімально допустима кількість балів – 15. 

Основні види активності дають студенту можливість на-

брати 39 балів. Вони є обов’язковими для всіх студентів і про-

ходять в аудиторній формі.  

Відвідування занять передбачає фізичну присутність 

студента на занятті. Бали нараховуються по одному за кожні  
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4 фактично відвіданих занять незалежно від того, відповідав 

студент на них чи ні. Бали не нараховуються у випадках, коли 

студент був відсутній (незалежно від причини), запізнився на 

заняття, був не готовий або допускав порушення навчальної ди-

сципліни. 

Відповіді на заняттях передбачають розкриття питань 

тем, виконання практичних завдань, доповнення. Залежно від 

обсягу та якості відповіді їх можна оцінювати у 0,5-1,5 бали за 

заняття. 

Контрольні завдання проводяться у формі тестування. 

Передбачено по 10 завдань з кожної частини курсу, правильна 

відповідь на кожне з яких оцінюється у 0,5 бала.   

Додаткові види активності дають можливість добрати ба-

ли до 40 і відповідають індивідуальній роботі (яка загалом оці-

нюється у 5 балів). Відведення на тези, статтю та наукову робо-

ту по 10 балів покликане стимулювати студентів до наукової 

діяльності і дає їм можливість добрати бали, недоодержані за 

основні види активності. Додаткові види застосовуються як 

альтернативні за бажанням студента і узгодженням з виклада-

чем. Можливе обрання лише одного додаткового виду актив-

ності. 

Написання і опублікування тез передбачає підготовку 

тез наукової доповіді і їх опублікування у збірнику певної сту-

дентської наукової конференції, а також виступ на ній (за мож-

ливості) з тематики, що входить до предмета навчальної дисци-

пліни. Тематика тез та конференція, на яку вони будуть подані, 

визначаються студентом за погодженням з викладачем (науко-

вим керівником). Однократне опублікування тез оцінюється у  

5 балів, протягом навчального курсу студент може двічі підго-

тувати тези. 

Написання і опублікування наукової статті передбачає 

підготовку наукової статті з тематики, що входить до предмета 

навчальної дисципліни, і її опублікування у науковому журналі. 

Тематика статті визначається студентом за погодженням з ви-

кладачем (науковим керівником). Одноосібно опублікована 
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стаття оцінюється у 10 балів, стаття, опублікована двома студе-

нтами у співавторстві – у 5 балів кожному зі співавторів. 

Написання наукової роботи передбачає проведення сту-

дентом наукового дослідження певного питання за тематикою 

курсу з оформленням його результатів у виді наукової роботи 

(обсягом 25-30 с.). Робота зараховується у разі оформлення в 

деканаті замість курсової та захисту її результатів перед комісі-

єю або на засіданні наукового гуртка. Максимальна кількість 

балів за таку роботу – 10 (бали, якими дана робота оцінюється в 

якості курсової, виставляються окремо). 

Виконання завдань оцінюється наприкінці семестру шля-

хом перевірки конспектів із завданнями. Наявність всіх належ-

но оформлених завдань оцінюється у 2 бали, у разі відсутності 

або неповноти виконання бали знижуються. 

Робота з науковою літературою передбачає ознайом-

лення студентів з додатковою науковою літературою за темати-

кою навчальної дисципліни, а також її анотування (рецензуван-

ня). Може включати вивчення наукових статей або монографії. 

Анотація (рецензія) складається окремо на кожну статтю обся-

гом 1,5-2 с., на монографію – 5 с. Оцінюється із розрахунку 1,5-

2 бали за кожну анотацію (рецензію), але не більше 5 балів за  

3 статті або 5 балів за монографію. Перелік статей (монографій) 

визначається студентом за погодженням з викладачем. 

Підготовка реферату (доповіді) передбачає написання 

студентами розгорнутих (5 с.) відповідей на найбільш проблем-

ні та актуальні питання тем, які оформлюються як індивідуаль-

на робота. Студент може підготувати 2 таких реферати (допові-

ді), кожен з яких оцінюється у 2,5 бала (загалом 5 балів). Тема-

тика рефератів (доповідей) визначається студентом за пого-

дженням з викладачем.  

Складання кросворду передбачає засвоєння студентами 

юридичної термінології за темами в ігровій формі (кросворд). 

Мінімальний обсяг кросворду – 10 термінів. Кросворд оціню-

ється до 5 балів залежно від кількості слів та оригінальності 

оформлення. 
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Складання тестів передбачає підготовку студентами те-

стових завдань з тематики курсу (яка визначається студентами 

за погодженням з викладачем). Кожний тест, належним чином 

складений і оформлений (питання і 4 варіанти відповіді, одна з 

яких є правильною) оцінюється у 0,3 бала, тобто робота у 5 ба-

лів передбачає складання 15 тестів. Тести мають бути оригіна-

льними і не повинні дублювати питання, розроблені кафедрою. 

Складання завдань передбачає самостійну розробку сту-

дентами практичних завдань. Вони мають включати формулю-

вання практичної ситуації та постановку питань до неї. Оціню-

ється оригінальність завдання, його змістовність, проблемність 

питань, на які воно розраховане. Кожне завдання оцінюється у  

1 бал, тобто за 5 завдань студенти можуть отримати 5 балів. 

Розробка схем, таблиць передбачає схематичне предста-

влення матеріалу за темами у виді схем, таблиць, діаграм. Кож-

ній схемі відповідає певне питання курсу. Оцінюється оригіна-

льність, логічність, системність складання схеми. Кожна схема 

оцінюється у 1,5-2 бали, тобто робота у 5 балів передбачає 3 

схеми. 

Складання термінологічних словників передбачає по-

шук і визначення студентами основних понять курсу (прокурор, 

державне обвинувачення, представництво тощо). У словнику 

можуть бути представлені як кілька різних визначень одного 

терміна, так і дефініції різних термінів. Кожне визначення тер-

міна оцінюється у 0,3 бала, тобто робота у 5 балів передбачає 

опрацювання 15 термінів. Оцінюється оригінальність визначен-

ня терміна, науковість, логічність, повнота дефініції. 

Розробка презентації передбачає представлення за допо-

могою аудіовізуальних технічних засобів (ноутбук, проектор 

тощо) розробок студента з окремих питань або тем курсу. 

Об’єднує елементи наукової доповіді та складання схем і таб-

лиць. Одна презентація повинна містити не менше 3 елементів і 

оцінюється до 5 балів. Оцінюється оригінальність презентації, 

рівень її технічної підтримки, повнота і змістовність викладен-

ня матеріалу. 
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Участь у роботі студентського гуртка передбачає 

членство студента у роботі студентського гуртка з відповідної 

навчальної дисципліни, участь у його засіданнях, виступ з осо-

бистою доповіддю, участь у обговореннях тощо. Конкретні фо-

рми участі студента у роботі гуртка визначаються керівником 

наукового гуртка та оцінюються ним загалом до 5 балів. 

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і 

час їх складання визначаються кафедрою або викладачем пер-

сонально і доводяться до відома студентів на початку навчаль-

ного семестру, що передує їх проведенню. 

Підсумковий бал за результатами поточного контролю 

(ПК) обчислюється під час останнього практичного заняття ві-

дповідного семестру.  

Результати ПК знань студентів своєчасно вносяться до 

журналу обліку роботи викладача та регулярно оголошуються в 

академічній групі (особисто студенту за його запитом).  

Відповідно до наказу ректора операторами кафедр (без-

посередньо викладачами) результати ПК вносяться до АСУ на-

вчальним процесом Університету з метою їх обробки та відо-

браження у відомості для проведення ПКЗ.  

У разі невиконання завдань поточного контролю (ПК) з 

об’єктивних причин студенти мають право на ліквідацію забор-

гованості. Час та порядок складання визначається  кафедрою.  

 

Організація підсумкового контролю знань (ПКЗ) сту-

дентів з навчальної дисципліни “Основи прокурорської діяль-

ності” 

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 3 питання. Перелік питань ви-

значає кафедра судоустрою та прокурорської діяльності та за-

тверджує на своєму засіданні.  

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів під час 

ПКЗ та відповідний їм бал наводяться нижче: 
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Кіль-

кість 

балів 

Критерії оцінювання знань і умінь студента 

60 

1. Всебічне, систематичне і глибоке знання матеріалу, перед-

баченого програмою навчальної дисципліни “Основи проку-

рорської діяльності”, у тому числі орієнтація в основних нау-

кових доктринах та концепціях дисципліни. 

2. Засвоєння основної та додаткової літератури, рекомендова-

ної кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни та 

використання отриманих у практичній роботі.  

 

 

55 

1. Повне знання матеріалу, передбаченого програмою навча-

льної дисципліни “Основи прокурорської діяльності”. 

2. Засвоєння основної літератури та знайомство з додатковою лі-

тературою, рекомендованою кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, ро-

зуміння їх значення для практичної роботи.  

50 

1. Достатньо повне знання матеріалу, передбаченого програ-

мою навчальної дисципліни “Основи прокурорської діяльнос-

ті”, за відсутності у відповіді суттєвих неточностей. 

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 

3. Здатність до самостійного поповнення знань з дисципліни, ро-

зуміння їх значення для практичної роботи. 

45 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою навча-

льної дисципліни “Основи прокурорської діяльності”, в обсязі, до-

статньому для подальшого навчання і майбутньої роботи за про-

фесією. 

2. Засвоєння основної літератури, рекомендованої кафедрою. 

3. Помилки та суттєві неточності у відповіді на іспиті за наяв-

ності знань для їх самостійного усунення або за допомогою 

викладача. 
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40 

1. Знання основного матеріалу, передбаченого програмою на-

вчальної дисципліни “Основи прокурорської діяльності”, в 

обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

роботи за професією. 

2. Ознайомлення з основною літературою, рекомендованою 

кафедрою. 

3. Помилки у відповіді на іспиті за наявності знань для усу-

нення найсуттєвіших помилок за допомогою викладача. 

35 

1. Прогалини в знаннях з певних частин основного матеріалу, 

передбаченого програмою навчальної дисципліни “Основи 

прокурорської діяльності”. 

2. Наявність помилок у відповіді на іспиті. 

0 

1. Відсутність знань значної частини основного матеріалу, пе-

редбаченого програмою навчальної дисципліни “Основи про-

курорської діяльності”. 

2. Неможливість продовжити навчання або здійснювати про-

фесійну діяльність без проходження повторного курсу з цієї 

дисципліни. 

Переведення підсумкової оцінки за 100-бальною шкалою 

здійснюється відповідно до нижчевказаної таблиці: 

 
Оцінка 

за шка-

лою 

ECTS 

ВИЗНАЧЕННЯ 

За націо-

нальною 

системою 

За сис-

темою  

Універ-

ситету 

1 2 3 4 

А 

ВІДМІННО – відмінне виконання, 

лише з незначною кількістю поми-

лок 
5 90-100 

В 
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 

рівня, з кількома помилками 

4 

80-89 

С 

ДОБРЕ – у цілому правильна робо-

та, з певною кількістю незначних 

помилок 

75-79 

D 
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
3 70-74 



84 

 

Е 
ДОСТАТНЬО – виконання задово-

льняє мінімальні критерії 
60-69 

FX 
НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попра-

цювати перед тим, як перескласти 

2 

20-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна сер-

йозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс 1-19 

 

 

 

9. 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. 

11. Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. 

12. Поняття, значення та система засад організації та ді-

яльності прокуратури України. 

13. Засади верховенства права та гуманізму.  
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14. Засада законності.  

15. Засада справедливості діяльності прокуратури.  

16. Засади неупередженості і 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.  

24. Засада єдності.  

25. Засада централізації прокуратури.  

26. Засада публічності.  

27. Засада територіальності.  

28. Засада спеціалізації.  

29. Система органів та установ прокуратури України. 

30. Офіс Генерального прокурора. 

31. Генеральний прокурор: порядок призначення та зві-

льнення. Повноваження Генерального прокурора. 

32. Обласні прокуратури. 

33. Окружні прокуратури. 

34. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

35. Прокурорське самоврядування: завдання та органі-

заційні форми.  

36. Всеукраїнська конференція прокурорів. 

37. Рада прокурорів України.  

38. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження 

щодо прокурорів.  

39. Поняття, завдання та принципи організації роботи в 

органах прокуратури. 

40. Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури.  

41. Планування роботи в органах прокуратури. 
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42. Контроль виконання в органах прокуратури. 

43. Сутність та завдання розгляду звернень в органах 

прокуратури. 

44. Організація розгляду звернень в органах прокурату-

ри. 

45. Поняття і правове регулювання служби в органах 

прокуратури. Правовий статус прокурорів.  

46. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора. 

47. Порядок зайняття посади прокурора окружної про-

куратури.  

48. Дисциплінарна відповідальність прокурора. Дисци-

плінарне провадження щодо прокурора. 

49. Звільнення прокурора з посади. Припинення, зупи-

нення повноважень прокурора. 

50. Матеріальне та соціальне забезпечення прокурорів.  

51. Європейські стандарти по етиці та поведінці для 

прокурорів. 

52. Основні засади професійної етики прокурорів.  

53. Організація роботи по нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. 

54. Предмет, завдання і правові основи участі прокуро-

ра у досудовому розслідуванні 

55. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. 

56. Повноваження прокурора під час організації і про-

цесуального керівництва досудовим розслідуванням.  

57. Участь прокурора на початковому етапі криміналь-

ного провадження, а також за законністю ведення Єдиного ре-

єстру досудових розслідувань. 

58. Прокурорський нагляд за додержання законів при 

проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій. 

59. Участь прокурора при повідомленні особі про підо-

зру. 

60. Вирішення прокурором питань при застосуванні за-

побіжних заходів. 

61. Вирішення прокурором питань щодо продовження 
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строків досудового розслідування, а також зупинення досудо-

вого розслідування. 

62. Вирішення прокурором питань при закінченні досу-

дового розслідування. 

63. Координаційна діяльність прокуратури у сфері про-

тидії злочинності.  

64. Поняття, предмет та завдання прокурорського на-

гляду за додержанням законів органами, які проводять операти-

вно-розшукову діяльність. 

65. Повноваження прокурора по нагляду за додержан-

ням законів органами, які проводять оперативно-розшукову ді-

яльність. 

66. Поняття публічного обвинувачення та завдання 

прокурора в судовому кримінальному провадженні. 

67. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді. 

68. Повноваження прокурора, який підтримує публічне 

обвинувачення в суді. 

69. Участь прокурора у підготовчому судовому прова-

дженні. 

70. Участь прокурора в судовому слідстві. 

71. Промова прокурора в суді: структура і зміст. 

72. Відмова прокурора від підтримання публічного об-

винувачення, зміна прокурором публічного обвинувачення та 

висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і пра-

вові наслідки.  

73. Участь прокурора у судовому провадженні з перег-

ляду судових рішень. 

74. Участь прокурора у кримінальному провадженні на 

підставі угод. 

75. 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. 

76. Повноваження прокурора по нагляду за додержан-

ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах. 
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77.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у 

місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.  

78.  Прокурорський нагляд за додержанням законів у 

місцях позбавлення або обмеження волі.  

79.  Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен-

ням волі.  

80.  Акти прокурорського реагування на порушення за-

конів в установах виконання кримінальних покарань. 

81. Сутність, завдання і правові основи представництва 

прокуратурою інтересів держави в суді.  

82. Приводи та підстави представництва прокуратурою 

інтересів держави в суді.  

83. Форми представництва прокуратурою інтересів 

держави в суді.  

84. Досудовий етап реалізації прокурором функції 

представництва. Організація роботи прокурора щодо підготов-

ки позовів і заяв до суду.  

85. Участь прокурора у судовому розгляді справи.  

86. Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні 

функції представництва.  

87. Участь прокурора у виконавчому провадженні.  

88. Сутність, правові основи, принципи та суб’єкти між-

народного співробітництва органів прокуратури України.  

89. Основні напрями та форми міжнародного співробіт-

ництва органів прокуратури України. 

90. Моделі прокуратур у сучасному світі. 

91. Організаційні основи прокуратур. 

92. Прокуратура в країнах англосаксонської правової сис-

теми. 

93. Прокуратура в країнах континентальної правової сис-

теми. 
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