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В С Т У П 
 
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 України та ін. Становище ускладню-
ється ще й тим, що триває процес реформування прокуратури, а 
також інших судових і правоохоронних органів України, з якими  
вона взаємодіє. 
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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 
ознаки, завдання та функції прокуратури; поняття і значення 
принципів організації та діяльності органів прокуратури; орга-
нізацію роботи й управління в органах прокуратури України; 
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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 України та підпорядкованих йому прокурорів;  

вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових 
актів щодо організації та діяльності органів прокуратури. 
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З М І С Т 
 

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. Рішення Конституційного 
Суду України. Відомчі акти Генерального прокурора України. 
Міжнародно-правові стандарти діяльності прокуратури. 

 
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-
лежності. Засада політичної нейтральності прокуратури. Засада 
недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяль-
ність органів законодавчої, виконавчої і судової влади. Засада 
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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 України: повноваження, порядок призначення 
та звільнення. Структура та загальна характеристика органів 
прокуратури: Генеральна прокуратура України; регіональні про-
куратури; місцеві прокуратури; військові прокуратури; Спеціалі-
зована антикорупційна прокуратура.  

 
5. Органи, що забезпечують функціонування прокуратури 

 
Прокурорське самоврядування: завдання та організацій-

ні форми. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури. 
Рада прокурорів України. Кваліфікаційно-дисциплінарна комі-
сія прокурорів. Національна академія прокуратури України. 

 
6. 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. 
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7. 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 міс-
цевої прокуратури. Призначення прокурора на тимчасово вака-
нтну посаду. Переведення до іншого органу прокуратури. Дис-
циплінарна відповідальність прокурора. Дисциплінарне прова-
дження щодо прокурора. Адміністративні посади в органах 
прокуратури. Звільнення прокурора з посади. Припинення, зу-
пинення повноважень прокурора. Матеріальне та соціальне за-
безпечення прокурорів. Особливості статусу прокурорів війсь-
кових прокуратур. 

 
8. Моральні засади прокурорської діяльності 

 
Європейські стандарти з етики та поведінки для проку-

рорів. Основні засади професійної етики юристів України. Ети-
кет поведінки прокурорів. Моральні якості, необхідні для про-
курорсько-слідчого працівника. 

 
9. Міжнародне співробітництво органів прокуратури 

 
Сутність, принципи та правові основи міжнародного спів-

робітництва органів прокуратури України. Основні напрями,  
форми та суб’єкти міжнародного співробітництва органів про-
куратури України. 

 
10. Прокуратури зарубіжних країн 

 
Моделі прокуратур у сучасному світі. Організаційні ос-

нови прокуратур зарубіжних країн. Прокуратура в країнах анг-
лосаксонської правової системи. Прокуратура в країнах конти-
нентальної правової системи. 
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ОСОБЛИВА  ЧАСТИНА  
 

Основні напрями прокурорської діяльності 
 

11. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову діяльність 

 
Поняття, предмет та завдання прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшу- 
кову діяльність. Повноваження прокурора по нагляду за додер-
жанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність. Організація роботи по нагляду за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.  

 
 

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

 
Предмет і завдання прокурорського нагляду за додер-

жанням законів органами, які проводять дізнання та досудове 
слідство. Правові основи нагляду за додержанням законів орга-
нами, які проводять дізнання та досудове слідство. Процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням. Повноваження прокуро-
ра під час нагляду за додержанням законів органами, які прово-
дять дізнання та досудове слідство. Повноваження прокурора по 
нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудово-
го кримінального провадження. Прокурорський нагляд за додер-
жанням законів при проведенні гласних та негласних слідчих 
(розшукових) дій. Нагляд за додержанням законів при повідом-
ленні про підозру. Нагляд за додержанням законів при застосу-
ванні запобіжних заходів. Нагляд за законністю продовження 
строків досудового розслідування, а також зупинення досудового 
розслідування. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні 
досудового розслідування. Організація участі прокурора у досу-
довому розслідуванні. Координаційна діяльність прокуратури у 
сфері протидії злочинності. Організація досудового слідства в 
органах прокуратури. 
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13. Підтримання державного обвинувачення в суді 
 

Поняття державного обвинувачення та завдання проку-
рора в судовому кримінальному провадженні. Підготовка про-
курора до участі в судовому розгляді. Повноваження прокуро-
ра, який підтримує державне обвинувачення в суді. Участь про-
курора у підготовчому судовому провадженні. Участь прокуро-
ра в судовому слідстві. Промова прокурора в суді: структура і 
зміст. Відмова прокурора від підтримання державного обвину-
вачення в суді, зміна державного обвинувачення та висунення 
додаткового обвинувачення: підстави, порядок і правові наслід-
ки. Участь прокурора в судовому провадженні з оскарження судо-
вих рішень. Участь прокурора у кримінальному провадженні на 
підставі угод. 

 
14. Нагляд за додержанням законів при виконанні  

судових рішень у кримінальних справах, а також при  
застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян 

 
Предмет та завдання нагляду за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів примусового характеру. 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. 
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15. Представництво прокуратурою інтересів громадянина 
або держави в суді 

 
Сутність і завдання представництва прокуратурою інте-

ресів громадянина або держави в суді. Правові основи представ- 
ництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в су-
ді. Приводи та підстави представництва прокуратурою інтересів 
громадянина або держави в суді. Форми представництва проку-
ратурою інтересів громадянина або держави в суді. Досудовий 
етап реалізації прокурором функції представництва. Організа-
ція роботи прокурора щодо підготовки позовів і заяв до суду. 
Участь прокурора у судовому розгляді справи. Оскарження 
прокурором рішень суду при здійсненні функції представницт-
ва. Участь прокурора у виконавчому провадженні. Реалізація 
прокурором функції представництва у цивільному, господарсь-
кому, адміністративному та кримінальному судочинствах.  

 
16. Прокурорський нагляд за додержанням законів  

про права і свободи неповнолітніх 
 

Сутність прокурорської діяльності у сфері захисту прав і 
свобод неповнолітніх. Захист прокуратурою майнових і особис-
тих прав неповнолітніх. Діяльність прокурора щодо попере-
дження правопорушень неповнолітніх. Нагляд за додержанням 
прав неповнолітніх при проведенні досудового розслідування. 
Захист прокуратурою прав неповнолітніх у порядку цивільного 
судочинства. Нагляд за законністю поміщення неповнолітніх до 
спеціальних установ. 

 
17. Робота прокурора зі зверненнями громадян 

 
Сутність та завдання розгляду звернень громадян в орга-

нах прокуратури. Організація розгляду звернень в органах проку-
ратури. Аналіз стану роботи із зверненнями громадян. Організація 
особистого прийому громадян в органах прокуратури. 
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