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Анотація 

Історично склалося так, що система права України належить до романо-германської 
правової системи (сім'ї), де головне місце посідають норми права, а не судовий 
прецедент. Тому в Україні історично постійно приділяється увага вивченню, 
удосконаленню та реформуванню правових норм, що регулюють суспільні відносини в 
державі, особливо це стосується кримінальної, кримінально-процесуальної сфери, а 
отже - організацію та діяльність органів прокуратури. 

У сучасних умовах актуального значення набуває реформування прокуратури 
України в плані наближення до стандартів Ради Європи. 

Необхідно зазначити, що в суверенній Україні прокуратура займає досить 
самостійне і унікальне місце в системі державних органів. Тому організація і діяльність 
прокуратури має розгалужене нормативно-правове регулювання, акти котрого 
інкорпоровані в окремих збірниках. 

Виконання завдань і функцій, покладених на прокуратуру, вимагає від її органів і 
посадових осіб постійної активної поведінки, що, у свою чергу, пов'язано з 
різнобічними суспільними відносинами, потребуючими свого належного правового 
врегулювання. 

На сучасному етапі розвитку державності організація і порядок діяльності органів 
прокуратури України за основними параметрами визначаються і регулюються понад 
120 основними нормативними актами різного рівня, які розрізняються за юридичною 
силою, рівнем правового регулювання і призначенням. 
Завданням навчальної дисципліни «Правові засади діяльності судової системи та 

прокуратури» є допомога студентам в опануванні цього значного масиву правових норм, 
яким регулюється організація і діяльність суду та прокуратури, в засвоєнні правових 
основ їх діяльності, системи органів прокуратури, їх правового статусу, сутності та 
змісту основних функцій прокуратури та форм координації діяльності по боротьбі із 



злочинністю. 
Метою навчальної дисципліни є: 

- визначення місця і ролі прокуратури в системі органів державної влади; 
- формування у студентів комплексного наукового підходу до поглиблення 

знань у сфері прокурорської діяльності; 
- поєднання одержаних теоретичних знань з практичними навичками і 

вмінням їх застосовувати при здійсненні функцій прокуратури; 
- визначення особливостей та сутності принципів організації і діяльності 

прокуратури, гарантій незалежності прокуратури у здійсненні повноважень; 
- визначення основних завдань прокурорського нагляду за додержанням 

законів. 
 

 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 08 Право 

Вибіркова 

 

Модулів - 1 

Спеціальність (професійне 
спрямування): 081 Право 

Рік підготовки: 
1-й 

Індивідуальне науково- 
дослідне завдання 
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість годин 
денна форма - 67 заочна 
форма - 24 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних - 2 
самостійної роботи 
студента - 2 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

10 год. 2 

Практичні, семінарські 

30 год. 2 

Лабораторні 
- год. - 
Самостійна робота 

110 146 
Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: іспит 



Програма навчальної дисципліни 
 
Тема № 1. Історія розвитку та місце прокуратури в системі державних органів України 
Тема № 2. Система та структура органів прокуратури. 
Тема 3. Функції та організація діяльності органів прокуратури. 
Тема 4. Правовий статус органів прокуратури 
Тема 5. Правила професійної етики та дисциплінарна відповідальність прокурорів 
Тема 6. Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування 
Тема 7. Повноваження прокурора в судовому процесі. 
Тема 8. Прокурорське самоврядування та соціальне забезпечення працівників 
прокуратури. 
 
 

Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього денна усього Заочна 
л п с.р. л п с.р. 

Тема № 1. Історія розвитку та місце 

прокуратури в системі державних 

органів України 

15 1 2 12 15    

Тема № 2. Система та структура органів 

суду та прокуратури. 
15 1 4 12 15    

Тема 3. Функції та організація 

діяльності органів прокуратури. 
15 1 4 12 15    

Тема 4. Правовий статус органів 

прокуратури 
15 1 4 12 15    

Тема 5. Правила професійної етики та 

дисциплінарна відповідальність 

прокурорів 

15 1 4 12 15    

Тема 6. Повноваження прокурора на 

стадії досудового розслідування 
15 1 4 12 15    

Тема 7. Повноваження прокурора в 

судовому процесі. 
16 2 4 12 16    

Тема 8. Прокурорське самоврядування 

та соціальне забезпечення працівників 

прокуратури. 

16 2 4 12 16    

Контрольна робота 14   14 14    
 150 10 30 110 150    
 
 



 

Теми практичних занять 

 

 



 

 

 
Перелік питань на залік по спецкурсу 

1. Предмет, завдання та система курсу. 
2.  Історичне зародження прокуратури. 
3.  Європейське становлення прокуратури у сучасному розумінні. 
4.  Прокуратура часів Російської Імперії. 
5.  Прокуратура Української Народної Республіки. 
6.  Прокуратура Радянської України. 
7.  Сучасний період розвитку інституту прокуратури в Україні. 
8.  Місце і роль прокуратури в системі державної влади. 
9.  Система органів прокуратури. 
10.  Офіс Генерального прокурора України 
11.  Повноваження Генерального прокурора України 
12.  Обласні прокуратури; 
13.  Окружні прокуратури; 
14.  Військові прокуратури; 

15.  Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 
16.  Вимоги, порядок призначення та звільнення прокурорів 
17.  Теоретичне і практичне визначення функцій прокуратури. 
18.  Проблеми реформування функцій прокуратури в сучасних умовах. 
19.  Внутрішньо-функціональні принципи організації і діяльності прокуратури. 
20.  Основні риси прокурорської системи. 
21.  Правові основи діяльності прокуратури 
22.  Правові засади діяльності прокуратури 
23.  Гарантії незалежності та підпорядкування прокурорів 
24.  Загальні права та обов’язки прокурора. Вимоги щодо несумісності. 
25.  Принципи професійної етики та поведінки працівників прокуратури 
26.  Підстави та порядок притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності 
27.  Повноваження прокурора в процесі досудового розслідування 
28.  Повноваження прокурора у процесі нагляду за додержанням законів під час 

проведення оперативно-розшукової діяльності 
29.  Координація діяльності у сфері протидії злочинності та корупції. 
30.  Сутність публічного обвинувачення в кримінальному судочинстві. 
31.  Повноваження прокурора в досудовому слідстві. 
32.  Повноваження прокурора в судовому засіданні. 
33.  Державне обвинувачення прокурора. 
34.  Кримінальне провадження на підставі угод 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

  

стац заочн 

1 Історія розвитку та місце прокуратури в системі державних органів 

України 
2 

 

2 Система та структура органів прокуратури. 4 
 

3 Функції та організація діяльності органів прокуратури. 4 
 

4 Правовий статус органів прокуратури. 4 
 

5 Правила професійної етики та дисциплінарна відповідальність 

прокурорів 
4 

 

6 Повноваження прокурора на стадії досудового розслідування 4 
 

7 Повноваження прокурора в судовому процесі 4 
 

8 Прокурорське самоврядування та соціальне забезпечення працівників 

прокуратури 
4 

 

 

Разом 30  



 

35.  Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 
36.  Представництво інтересів держави в суді. 
37.  Загальні засади прокурорського самоврядування. 
38.  Всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 
39.  Рада прокурорів України. 
40.  Відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів. 
41.  Тренінговий центр прокуратури України. 
42.  Соціальне та матеріально-побутове забезпечення працівників органів 

прокуратури. 
 
Методи навчання 

Курс «Правові засади діяльності судової системи та прокуратури» вивчається за 

допомогою наступних форм та методів навчання: лекційні заняття, практичні 
(семінарські) заняття, самостійна робота, колоквіуми, консультації, виконання 
курсових робіт та рефератів. 

Лекційні заняття передбачають викладення теоретичного матеріалу 
безпосередньо викладачем. Лекції охоплюють основний матеріал навчальної 
дисципліни. 

Практичне (семінарське) заняття - це форма навчального заняття, на 
якому студентами вивчаються попередньо визначені теми навчальної дисципліни 
шляхом відповідей на питання викладача. Така форма навчання спрямована на 
формування у студента практичних навичок застосування теоретичних знань та 
діючого законодавства при вирішенні практичних завдань. Викладачем 
організується дискусія по проблемним питанням теорії та практики кримінального 
права. Викладачем оцінюються виступи студентів, їх участь у дискусії, знання та 
вміння відстоювати свою позицію. 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, основним 
засобом опанування навчального матеріалу у позааудиторний час. Мета самостійної 
роботи - засвоїти в повному обсязі навчальну програму і сформувати самостійність 
як важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 
планувати та контролювати власну діяльність. Завдання самостійної роботи 
студентів з дисципліни - засвоєння, закріплення та систематизація відповідних 
теоретичних знань, а також їх застосування при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота студентів забезпечує їх підготовку до поточних аудиторних 
занять. До основних форм самостійної роботи студентів належать такі: 

опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, рекомендованих 
нормативних актів та літератури; вивчення та конспектування питань, передбачених 
для самостійного опрацювання; розв’язування задач; підготовка до семінарських 
занять; підготовка до різних форм поточного контролю; підготовка до модульної 
контрольної роботи. 

Методи контролю 
 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Методи проведення поточного контролю під час навчальних занять 
визначаються кафедрою і здійснюються шляхом усного опитування студентів, 
проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення задач із 
практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення 
модуля (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою 
оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма проведення 
заліку – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 

6.  
7.  



 

8. Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

За національною шкалою 

екзасенаційна оцінка 

90 – 100 А відмінно відмінно 

дуже добре 

добре 

задовільно  

81-89 В дуже добре 
71-80 С добре 
61-70 D задовільно  

51-60 Е  незадовільно 

0-50 FX 
незадовільно з 

правом 
перескладання 

незадовільно 

0-50 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

9.  
10. 90-100 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових 
актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння застосування 
набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та здібності аналізу 
джерел вивчення даного курсу. 

11. 81-89 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав не цілком повну 
але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

12. 71-80 балів (зараховано) - виставляється студенту, який дав повну і правильну 
відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 
джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але не 
знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься 
у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна базуватись не менше ніж 
на двох базових джерелах.  

13. 61-70 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 
детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному 
із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

14. 51-60 балів (зараховано) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 
(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела 
інформації навчальної дисципліни. 

15. 0-50 балів (незараховано) - виставляється студентові, який виявив значні 
прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 
юридичною літературою з дисципліни. 

Методичне забезпечення 

1. Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-'УП в редакції Закону від 

2 липня 2015 року № 578-УШ // ВВР), 2015, № 2-3, ст.12. 
2. Семерак О.С., Лемак О.В. Методичні матеріали до вивчення курсу «ПРАВОВИЙ СТАТУС 
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