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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

0304 «Право» 

Назва дисципліни,  

до якої належить 

кредитний модуль 

«Прокуратура в 

Україні» 

Форма навчання 

денна 

Напрям підготовки 

6.030401 

Кількість  

кредитів ECTS  

2 

Статус кредитного 

модуля 

Дисципліна за вибором 

ВНЗ 

 

Кількість  

розділів  

1 

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 

Цикл професійної та 

практичної підготовки 

 
Індивідуальне завдання  

Реферат 

Рік підготовки 

четвертий 

Семестр 8 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

бакалавр 

Загальна кількість годин 

60 

Лекції 

16 год. 

Практичні (семінарські) 

16 

Лабораторні 

(комп’ютерний 

практикум) 

не передбачено 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

СРС – 2 

Самостійна робота 

28 год., 

у тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання 

- 

Вид та форма 

семестрового контролю 

Диф. залік 



 

Викладання спецкурсу “Прокуратура України” дає можливість вивчити 

завдання, принципи організації та діяльності органів прокуратури, зміст виконання 

прокуратурою конституційно визначених функцій як самостійної форми державної 

діяльності, форми та методи здійснення прокурорського нагляду, а також компетенцію 

прокурорів, що встановлена чинним законодавством, значення її для зміцнення 

законності та правопорядку. 

Навчальна дисципліна «Прокуратура України» базується на дисциплінах: 

«Теорія та історія держави і права», «Судоустрій України», «Юридична деонтологія», 

«Кримінально-процесуальне право». 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

Метою вивчення курсу є розкриття значення діяльності прокуратури в охороні 

прав фізичних і юридичних осіб на базі конституційного, кримінально-

процесуального, цивільного процесуального, господарського, адміністративного, 

кримінально-виконавчого права. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

1) закріпити, розширити та поглибити знання, одержані студентами на лекціях і 

в процесі самостійної роботи з рекомендованими джерелами; 

2) активізувати розумову діяльність студентів в результаті колективного 

обговорення проблемних ситуацій; 

3) виробити навички самостійного аналізу норм різних галузей права, які 

застосовуються у прокуросько-наглядовій діяльності; 

4) виробити навички самостійного вивчення матеріалів прокурорських 

перевірок, прийняття рішень та грамотного складання актів прокурорського 

реагування; 

5) допомогти оволодіти методологією застосування теоретичних знань та 

положень нормативно-правових актів до конкретних життєвих фактів і ситуацій; 

6) допомогти сформувати у студентів науковий світогляд, високу 

відповідальність за доручену справу, розуміння важливості завдань, які стоять перед 

прокуратурою України. 

  



3. Структура кредитного модуля 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

В
сь

о
го

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч

н
і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

С
Р

С
 

 

1 2 3 4 6 

Тема 1. Прокуратура України, її завдання, функції, 

принципи організації і діяльності 

 

4 1 1 2 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури. 4 1 1 2 

Тема 3. Статус прокурора 6 2 2 2 

Тема 4. Повноваження прокурора з виконання 

покладених на нього функцій. 
8 2 2 2 

Тема 5. Порядок зайняття посади прокурора та 

порядок звільнення прокурора з адміністративної 

посади. 

10 2 2 2 

Тема 6. Дисциплінарна відповідальність прокурора 4 1 1 2 

Тема 7. Звільнення прокурора з посади, 

припинення, зупинення його повноважень на посаді 

4 1 1 2 

Тема 8. Загальні засади прокурорського 

самоврядування 

6 2 2 2 

Тема 9. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів 

6 2 2 2 

Тема 10. Соціальне та матеріально-побутове 

забезпечення прокурора та інших працівників 

органів прокуратури 

4 1 1 2 

Тема 11. Організаційне забезпечення діяльності 

прокуратури 

4 1 1 2 

Разом  54 16 16 22 

Диф. Залік    6 

Всього годин  60 16 16 28 

 

  



4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 

 

Лекція 1. 

Тема 1. Прокуратура України, її завдання, функції, принципи 

організації і діяльності 

Місце прокуратури в системі органів державної влади. Правові засади 

діяльності прокуратури 

Конституційний статус прокуратури, її завдання, принципи діяльності 

Функції прокуратури і напрями її діяльності на сучасному етапі розвитку 

суспільства 

Завдання на СРС:  

1. Історія створення, основні етапи становлення прокуратури України. 

Література: Базова література: 3, 27, 34, Н-п-а: 1, 2, 3,18, 19 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури. 

Система прокуратури в Україні 

Статус Генеральної прокуратури України. Повноваження Генерального 

прокурора України 

Характеристика складових елементів системи прокуратури України 

Завдання на СРС:  

1. Військові прокуратури за новим законодавством 

Література: базова: 4, 15, 28, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

2 Лекція 2. Статус прокурора. 

Характеристика посадового складу прокуратури 

Гарантії незалежності прокурора 

Питання підпорядкування прокурорів 

Загальні права та обов’язки прокурора. Вимоги щодо несумісності 

прокурора 

Завдання на СРС:  

1. Правила професійної етики прокурора 

Література: базова: 19, 20, 39, Н-п-а: 2, 3, 5, 12 

3 Лекція 3. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій. 

Характеристика підтримання державного обвинувачення прокурором 

Представництво інтересів громадянина і держави в суді прокурором 

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

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 

Завдання на СРС:  



1. Нагляд за законністю та обґрунтованістю притягнення громадян до 

кримінальної відповідальності та реалізацією права обвинуваченого 

(підозрюваного) на захист. 

2. Історія прокурорського нагляду 

Література: базова: 1, 2, 5, 6, 9, 11-14, 17, 18, 22-24, 30-32, 36, Н-п-а: 2, 3, 

6-8, 11, 13-17 

4 Лекція 4. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора 

Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої 

прокуратури 

Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду 

Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення 

його повноважень на цій посаді 

Призначення Генерального прокурора України та звільнення його з посади 

Завдання на СРС:  

1. Організація особистого прийому громадян. 

2. Робота із зверненнями громадян та юридичних осіб до органів 

прокуратури.  

Література: базова: 15, 29, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

5 Лекція 5.  

Тема 1. Дисциплінарна відповідальність прокурора 

Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності  

Дисциплінарне провадження щодо прокурора 

Дисциплінарні стягнення щодо прокурора 

Завдання на СРС:  

1. Таємна перевірка доброчесності прокурора 

2. Вироблені практикою засоби виявлення прокурором можливих 

порушень законності і реагування на них (неправові засоби).  

Література: базова: 25, 26, 33, 35, Н-п-а: 2, 3, 4, 9, 10 

Тема 2. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді 

Загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його 

повноважень на посаді 

Характеристика порядку звільнення прокурора за різними підставами 

Характеристика припинення повноважень прокурора 

Характеристика припинення повноважень прокурора 

Завдання на СРС:  

1. Акти реагування прокурора щодо судових рішень. 

Література: базова 15, 27, 28, 33, Н-п-а: 2, 3,  18, 19 

 



6 Лекція 6. Загальні засади прокурорського самоврядування 

Завдання прокурорського самоврядування 

Організаційні форми прокурорського самоврядування 

Органи прокурорського самоврядування 

Завдання на СРС:  

1. Історія прокурорського самоврядування 

Література: базова: 7, 8, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

7 Лекція 7. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

Статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Організація роботи та проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів 

Завдання на СРС:  

1. Підготовка прокурора до участі в судовому процесі. 

Література: базова: 7, 8, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

8 Лекція 8 

Тема 1. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та 

інших працівників органів прокуратури 

Заробітна плата прокурора. Відпустка прокурора 

Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист працівників 

органів прокуратури 

Пенсійне забезпечення працівників прокуратури 

Завдання на СРС:  

1. Промова прокурора в суді. 

Література: базова: 16, 27, 28, Н-п-а: 2, 3, 18,  19 

Тема 2. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури  

Особливості забезпечення функціонування прокуратури 

Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами іноземних 

держав у сфері кримінального судочинства 

Завдання на СРС:  

1. Участь прокурора в апеляційній та касаційній інстанціях.  

Література: базова: 21, 37, 38, Н-п-а: 2, 3, 20-22 

 

  



5. Семінарські заняття 

№ 

з/п 

Назва теми семінару та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, 

посилання на літературу) 

1 

 

Семінар 1. Тема 1. Прокуратура України, її завдання, функції, 

принципи організації і діяльності 

Місце прокуратури в системі органів державної влади. Правові засади 

діяльності прокуратури 

Конституційний статус прокуратури, її завдання, принципи діяльності 

Функції прокуратури і напрями її діяльності на сучасному етапі розвитку 

суспільства 

Література: Базова література: 3, 27, 34, Н-п-а: 1, 2, 3,18, 19 

Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури. 

Система прокуратури в Україні 

Статус Генеральної прокуратури України. Повноваження Генерального 

прокурора України 

Характеристика складових елементів системи прокуратури України 

Література: базова: 4, 15, 28, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

2 Семінар 2. Статус прокурора. 

Характеристика посадового складу прокуратури 

Гарантії незалежності прокурора 

Питання підпорядкування прокурорів 

Загальні права та обов’язки прокурора. Вимоги щодо несумісності 

прокурора 

Література: базова: 19, 20, 39, Н-п-а: 2, 3, 5, 12 

3 Семінар 3. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього 

функцій. 

Характеристика підтримання державного обвинувачення прокурором 

Представництво інтересів громадянина і держави в суді прокурором 

Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство 

Література: базова: 1, 2, 5, 6, 9, 11-14, 17, 18, 22-24, 30-32, 36, Н-п-а: 2, 3, 6-8, 

11, 13-17 

4 Семінар 4. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади. 

Вимоги до кандидатів на посаду прокурора 

Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої 

прокуратури 

Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду 

Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення 

його повноважень на цій посаді 

Призначення Генерального прокурора України та звільнення його з посади 



Література: базова: 15, 29, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

5 Семінар 5. Тема 1. Дисциплінарна відповідальність прокурора 

Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності  

Дисциплінарне провадження щодо прокурора 

Дисциплінарні стягнення щодо прокурора 

Література: базова: 25, 26, 33, 35, Н-п-а: 2, 3, 4, 9, 10 

Тема 2. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його 

повноважень на посаді 

Загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його 

повноважень на посаді 

Характеристика порядку звільнення прокурора за різними підставами 

Характеристика припинення повноважень прокурора 

Характеристика припинення повноважень прокурора 

Література: базова 15, 27, 28, 33, Н-п-а: 2, 3,  18, 19 

6 Семінар 6. Загальні засади прокурорського самоврядування 

Завдання прокурорського самоврядування 

Організаційні форми прокурорського самоврядування 

Органи прокурорського самоврядування 

Література: базова: 7, 8, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

7 Семінар 7. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів 

Статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Організація роботи та проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів 

Література: базова: 7, 8, 33, Н-п-а: 2, 3, 18, 19 

8 Семінар 8. Тема 1. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення 

прокурора та інших працівників органів прокуратури 

Заробітна плата прокурора. Відпустка прокурора 

Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист працівників 

органів прокуратури 

Пенсійне забезпечення працівників прокуратури 

Література: базова: 16, 27, 28, Н-п-а: 2, 3, 18,  19 

Тема 2. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури  

Особливості забезпечення функціонування прокуратури 

Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами іноземних 

держав у сфері кримінального судочинства 

Література: базова: 21, 37, 38, Н-п-а: 2, 3, 20-22 

 

 

 



6. Індивідуальні завдання 

 

У відповідності до навчального плану студентами повинні бути написані 

реферати за тематикою запропонованою кафедрою. 

Виконання реферату допомагає більш глибоко уяснити правові положення, 

показує здібності студентів до самостійної роботи з літературою, допомагає виробити 

навички до узагальнення матеріалів правової практики і вірного застосовування норм 

права. 

Методичні рекомендації  

 

1. Загальні вимоги до реферату 

Реферат виконується по одній з пропонованих тем (за вибором студента). 

Виконуючи реферат, студенту слід ретельно ознайомитись і засвоїти певні положення 

навчальної програми. Тому її слід вибирати з урахуванням інтересу до певного 

питання курсу. Якщо студент виявив бажання написати реферат за темою, яка не 

вказана у запропонованому переліку, то він має отримати на це дозвіл викладача. 

Реферат, виконана з порушенням цих вимог оцінюється «незадовільно». 

За загальним правилом реферат студент повинен виконувати власноруч. За 

погодженням із керівником реферату її можна надрукувати за допомогою комп’ютера.  

Реферат має  складатися з таких частин: 1) титульний аркуш; 2) план (зміст); 3) 

вступ; 4) основна частина (розділи, підрозділи або пункти); 5) висновки; 6) список 

використаних джерел. 

Обсяг реферату становить 15-20 сторінок друкованого тексту . 

Реферат з дисципліни «Прокуратура в Україні» здається не пізніше як за місяць 

до залікової сесії студентів відповідної форми навчання.  

2. Вимоги до оформлення реферату 

Реферат виконується виключно державною мовою. Оцінюється незадовільно 

реферат, яка виконана на базі підручника та позбавлена елементів самостійності.  

Неприпустимо переписувати текст з літературних джерел без посилання на 

авторів назву роботи та сторінку де міститься цей текст. 

Кожне посилання на джерело в тексті реферату зазначається в дужках 

порядковими номерами, починаючи з першого посилання в роботі й до останнього 

посилання .  

За загальним правилом реферат студент повинен виконувати власноручно. За 

погодженням із керівником реферат її можна надрукувати за допомогою комп’ютера 

або інших технічних засобів. 

Робота, виконана власноручно, має бути написана чітким, розбірливим 

почерком на папері формату А4. Сторінки повинні мати поле для зауважень 

викладача. 

За допомогою комп’ютера текст друкується через півтора інтервали між 

рядками, на одній сторінці білого аркушу паперу формату А4. На сторінці повинно 



бути не менше тридцяти і не більше тридцяти двох рядків. В одному рядку повинно 

бути 62-64 знаки (враховуючи пропуски між словами).  

Відступи тексту від країв аркуша формату А4 такі: від верха краю – 20-25 мм; 

від лівого краю – 30 мм; від правого краю 10 мм; від нижнього краю – 20 мм; розмір 

шрифту – формат 14. 

Реферат має складатися з таких частин: 1) титульний аркуш; 2) план (зміст); 3) 

вступ; 4) основна частина (розділи, підрозділи або пункти); 5) висновки; 6) список 

використаних джерел.  

Заголовки частин реферату друкують великими літерами. 

Кожну частину реферату треба починати з нової сторінки. 

Сторінки реферату потрібно нумерувати арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації 

сторінок реферату. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять.  

Титульний аркуш реферату містить: 

1) найменування вищого навчального закладу, факультету та кафедри, де 

виконано роботу;  

2) назва реферату;  

3) прізвище, ім’я по батькові автора;  

4) номер академічної групи;  

5) прізвище, ім’я по батькові викладача, який перевірятиме роботу, його 

науковий ступінь, вчене звання;  

6) рік виконання роботи. 

План (зміст) реферату подають на його початку. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок структурних елементів реферату.  

У «Вступі» потрібно окреслити наукову і суспільну актуальність обраної теми, 

стисло охарактеризувати основні джерела та літературу, зазначити цінність і недоліки 

цих праць, чітко визначити основні завдання. 

«Основна частина» містить самостійний виклад плану роботи, який базується на 

вивченні, науковій літературі. Текст кожного пункту плану має відповідати його назві, 

а зміст своєї праці – її заголовку. 

У «Висновках» необхідно узагальнити підсумки реферату в цілому. Вони мають 

вигляд коротких тез, де автор підсумовує основний зміст окремих пунктів плану, що 

досліджуються. 

У списку використаних джерел потрібно вказувати тільки ті джерела, посилання 

на які є в тексті роботи. Список використаних джерел складають безпосередньо за 

текстом реферату. Джерела розміщувати треба в алфавітному порядку прізвищ 

авторів. 

Відомості про джерела необхідно давати відповідно до вимог міждержавних і 

державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць. Відомості про книгу 

повинні містити: прізвище та ініціали автора, назва книги, місце видання, 

видавництво, рік видання, кількість сторінок у книзі. 



 

Тематика рефератів 

1. Правові засади діяльності прокуратури. Значення Конституції України щодо 

спрямованості діяльності органів прокуратури. 

2. Принцип незалежності в діяльності прокуратури, гарантії незалежності 

прокуратури у здійсненні повноважень. 

3. Види прокурорського нагляду, визначені Конституцією України та Законом 

України “Про прокуратуру”  

4. Принципи організації та діяльності прокуратури. 

5. Генеральний прокурор України: призначення та звільнення з посади, 

повноваження щодо спрямованості діяльності органів прокуратури. 

6. Функції прокуратури, передбачені Конституцією України. Представництво 

прокурором інтересів громадянина і держави в суді. Форми такого представництва. 

7. Обов’язковість виконання вимог прокурора при провадженні дізнання та 

досудового слідства. 

8. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також застосуванні інших примусових заходів, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 

10. Акт прокурорського реагування на порушення законності. 

11. Координація прокурором діяльності з боротьби зі злочинністю. 

12. Форми представництва прокурором інтересів громадянина і держави в суді. 

Процесуальне положення прокурора як позивача у цивільному провадженні. 

13. Місце прокуратури в системі органів державної влади. 

14. Вимоги до осіб, які мають намір працювати у прокуратурі. 

15. Принципи єдності та централізації у діяльності прокуратур. 

16. Принцип діяльності прокуратури щодо захисту громадян на засадах їхньої 

рівності перед законом. 

17. Учать прокурора у судовому розгляді. Зміна обвинувачення в суді. Відмова 

прокурора від підтримання державного обвинувачення. 

18. Принципи гласності, публічності, позапартійності в діяльності органів 

прокуратури. 

19. Завдання та повноваження прокурора у судовому процесі. Підтримання 

державного обвинувачення у суді. 

20. Роль прокурора щодо посилення судового захисту конституційних прав 

громадян. 

  



7. Контрольні роботи 

З метою вивчення рівня знань студентів із певного боку на семінарських 

заняттях проводиться модульний контроль на основі письмового опитування. 

Методика оцінювання контрольної роботи 

Письмове опитування для модульного контролю з «Прокуратури в Україні» 

складаються з одного рівня складності. Опитування вважається складеним на 

«задовільно», якщо студентами дані правильні відповіді, але  неповні або недостатньо 

обґрунтовані. Робота вважається складеною на «добре», якщо студентом дані 

відповіді повні і обґрунтовані. Робота вважається складеною на «відмінно», якщо 

студентом дані відповіді з поглибленими даними та з використанням прикладів та 

практики. 

 

Питання до контрольної роботи 

 

1. Поняття прокуратури, її місце в системі правоохоронних органів України. 

2. Правові основи прокуратури і її функціонування в Україні. 

3. Структура, значення і основні положення Закону України „Про 

прокуратуру”. 

4. Посадові особи в органах прокуратури за Законом України „Про 

прокуратуру”, вимоги, що ставляться до них. 

5. Підготовка кадрів прокуратури. 

6. Характеристика правового і соціального захисту працівників органів 

прокуратури. 

7. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури. 

8. Дисциплінарний статут прокуратури України, його значення і основні 

положення. 

9. Конституційні положення про призначення на посаду Генерального 

прокурора України та звільнення його з посади. 

10. Система органів прокуратури України. 

11. Генеральна прокуратура України та її значення для забезпечення 

законності і управління системою прокуратури. 

12. Структура Генеральної прокуратури України. 

13. Система функцій прокуратури, галузі прокурорського нагляду. 

14. Поняття прокурорського нагляду. 

15. Поняття принципів організації і діяльності прокуратури та їх система за 

Законом України „Про прокуратуру”. 

16. Принцип централізації в органах прокуратури та його характеристика. 

17. Принцип  публічності і його прояв в діяльності прокуратури. 

18. Єдиноначальність і колегіальність в органах прокуратури. 

19. Незалежність здійснення органами прокуратури своїх повноважень. 

Гарантії незалежності прокуратури. 



20. Зміст принципу законності в діяльності органів прокуратури. 

 

8. Рейтингова система оцінювання результатів навчання  

РСО є додатком до робочої програми. 

9. Методичні рекомендації 

Зважаючи на відносно невеликий за часом обсяг лекційних занять, при 

викладенні навчального матеріалу кредитного модуля доцільно зосереджувати увагу 

на висвітленні практичних питань правозастосування. Слід акцентувати увагу також 

на важливих і актуальних для студентів проблемних питань практики застосування 

відповідних правових норм. 

Викладаючи лекційний матеріал, варто, по можливості, уникати вживання дат і 

номерів нормативних та інших документів, невиправданого «теоретизування», 

оскільки це, як правило, погано сприймається студентами, заважає ефективному 

засвоєнню навчального матеріалу. Окрім того, певні правові поняття і категорії 

можуть вимагати додаткового пояснення для студентів, про що необхідно пам'ятати. 

На лекційних заняттях доцільно використовувати графічний матеріал, який 

дозволяє наочно показати структуру, а також охарактеризувати структурні, 

функціональні, причинно-наслідкові, кореляційні та інші зв'язки у складних системах.   

Організовуючи дискусію на лекції, викладач повинен намагатись залучити до 

обговорення питання або проблеми якнайбільшу кількість студентів (а не лише 

найактивнішу їх частину). При цьому слід запобігати виникненню конфліктних 

ситуацій, спрямовуючи дискусію у певному конструктивному напрямі. На заняття 

серед іншого доцільно виносити ті правові питання, які мають практичне значення для 

студентів. На заняттях бажано застосовувати з навчальною метою моделювання 

конкретних життєвих ситуацій з певним юридичним змістом (наприклад, вчинення 

конкретного кримінального правопорушення). Виступаючи в якості учасників таких 

ситуацій, розв'язуючи практичні завдання, оцінюючи конкретні ситуації, студенти 

зможуть краще засвоїти навчальний матеріал, виробити практичні навички 

застосування своїх правових знань.   

Готуючись до заліку студент має обов'язково опрацювати лекційний матеріал 

певної теми, ознайомитись зі змістом матеріалу підручника. При виникненні питань, 

виявленні незрозумілих положень необхідно обов'язково обговорити їх з викладачем. 

Варто пам'ятати, що незнання матеріалу дисципліни є суттєвим недоліком роботи 

студента і буде негативно впливати на його загальний рейтинг. Відповідальне 

ставлення до підготовки дає змогу не лише правильно засвоїти навчальний матеріал, 

але й зекономити зусилля при проходженні семестрового контролю.        

Важливим у належній підготовці студента є вироблення в нього вміння 

працювати з нормативно-правовими актами, іншими документами, які мають 

юридичне значення. Ознайомлюючись із новим для себе законом, кодексом, 



постановою, інструкцією, слід, насамперед, намагатись виявити сферу їх застосування 

(тобто, зміст суспільних відносин, які ними врегульовуються), мету і завдання їх 

створення, наскільки детально певний нормативний акт врегульовує відповідні 

відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою документа, намагаючись зрозуміти 

логіку його побудови (тобто, викладення нормативного матеріалу) і зміст основних 

положень. Такий аналіз дозволить студенту не лише краще засвоїти інформацію, що 

міститься у документі, але й в подальшому швидше знаходити потрібну правову 

норму при виникненні, наприклад, певного практичного юридичного питання. На 

заняттях викладач має давати загальну характеристику основних нормативно-

правових актів, які стосуються теми заняття, наочно розкривати їх структуру і зміст 

головних положень.    

Якщо студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять 

зацікавило певне конкретне питання або проблема, доцільно дослідити її детальніше 

шляхом, зокрема, виконання реферату з цієї проблематики. Написання реферату не 

повинно ґрунтуватись лише на матеріалі лекції або підручника, необхідно 

використовувати додаткову (в тому числі наукову) літературу, інформацію доступних 

нормативно-правових актів, публікації у періодичних виданнях тощо. 

 

10. Рекомендована література 

 

1. Основні підручники та посібники і наукові статті 

 

1. Бабкова В., О.Червякова. Повноваження прокурора у адміністративному 

судочинстві. Нові підходи та старе законодавство // Прокуратура. Людина. Держава.– 

2005.– 11.- с.53-57. 

2. Бенца Ю. Специфіка диктує пріоритети нагляду // Прокуратура. Людина. 

Держава. – 2005. – 8. – с.19-22. 

3. Біденко М. Місце і роль прокуратури в системі органів влади // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.– 7. – с.15-19. 

4. Богуцький П. Військова прокуратура у системі прокуратури України // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 3. – с.10-16. 

5. Василевський А. Актуальні питання організації прокурорського нагляду // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 7. – с.24-31. 

6. Волкова С. Проблеми дитячої бездоглядності та злочинності – у полі зору 

прокурорів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 11. – с.33-42. 

7. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади у системі державних 

органів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 6. – с.84-97. (Продовження. 

Початок №5 .-2005). 

8. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади у системі державних 

органів // Прокуратура. Людина. Держава.– 2005. – 5. – с.43-46. 



9. Дунас Т., Руденко М. Участь прокурора у цивільному процесі. Науково-

практичний коментар ст.45 і ст.46 нового ЦПК України // Прокуратура. Людина. 

Держава. – 2005. – 6. – с.55-63.  

10. Європіна І. Координаційна діяльність прокуратури. Практичний аспект // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 8. – с.3-35. 

11. Клочков В. Охорона та захист прав і свобод людини та громадянина. суть 

прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.– 4. – с.18-27. 

12. Козьяков І.М. Перевірка прокурором додержання законів при прийманні та 

вирішенні заяв про безвісне зникнення громадян: організація і тактика // Кримінальне 

право України. – 2006. – 2. – с.45-52. 

13. Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням 

прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава.- 2005.- 5.- с.3-8. 

14. Косюта М., Дожелан В. Правозахисна функція прокуратури та її 

закріплення у майбутньому законі України "Про прокуратуру"// Право України.- 

2006.- 3.- с.59-63. 

15. Курочка М.Й. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник/ М.Й.Курочка, 

П.М.Каракач; / За ред. проф. Е.О. Дідоренка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 424 с. 

16. Литвак О. Проблеми реформування органів прокуратури / О. Литвак, П. 

Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 

5–12. 

17. Лобач В. Повноваження прокурора як головного суб’єкта кримінального 

переслідування: У світлі проблем реформування прокуратури // Прокуратура. Людина. 

Держава. – 2005. – 7. – с.3-14. 

18. Люшненко М. Нагляд за додержанням земельного законодавства. Як 

пріоритетний напрям діяльності // Прокуратура. Людина. Держава.– 2005. – 8. – с.23-

26. 

19. Мамедов Г. Поняття функцій прокуратури // Прокуратура. Людина. 

Держава. – 2005. – 3. – с.76-81. 

20. Медведько О. Нагальні завдання прокурорського нагляду в сфері боротьби 

зі злочинністю // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 2. – с.12-18. 

21.  Мичко М.И. Европейская система прокуратур: науч.-практ. пособ. / 

М.И.Мичко, Н.А. Голова. – Донецк: Ноулидж. – 2011. – 487 с.  

22. Озерський І.В. Організаційно-правові та криміналістичні аспекти 

прокурського нагляду за додержанням вимог закону при хабарництва // Економіка. 

Фінанси. Право. – 2005. – 5. – с.23-28. 

23. Озерський І.В. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

вимог закону при прийомі, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про вчинені 

злочини // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – 10. – с.29-35. 

24. Олійник О. Наглядова діяльність – засіб протидії злочинності // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.– 3. – с.57-67. 



25. Подкопаєв С. Реформування прокуратури України на сучасному етапі /С. 

Подкопаєв, А. Матвієць, С. Люлько // Вісник прокуратури. – 2012. – № 11. – С. 14–21. 

26. Попович Є. Становлення та розвиток органів прокуратури // Прокуратура. 

Людина. Держава. – 2005. – 6. – с.105-110. 

27. Прокуратура України: Академічний курс: Підручник / В.В.Сухонос, В.П. 

Лакизюк, Л.Р. Грицаєнко, В.М. Руденко; За заг.ред. В.В. Сухоноса.- Суми: 

Університетська книга, 2005. – 566 с. 

28. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юрид. 

спеціальностей вищих навч. закладів // За ред проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. – 

Х: Одіссей, 2005.– 240 с. 

29. Романюк Б.В., І.В.Рогатюк. Реформування правоохоронних органів 

потребує чіткого розмежування їхніх функцій // Часопис Київського університету 

права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – 1. – с.111-116. 

30. Сагадін В. Оцінка роботи державного обвинувача: Проблемні питання // 

Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – 7. – с.37-39. 

31. Сухонос В. Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами // 

Прокуратура. Людина. Держава.– 2005.– 1.– с.15-25. 

32. Сухонос В. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами 

дізнання // Прокуратура. Людина. Держава.– 2005.– 9.– с.14-21. 

33. Сухонос В.В. Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і 

сучасність: Монографія/ В.В.Сухонос.- Суми: Університетська книга, 2005. – 348 с. 

34. Таранушич С. Становлення та розвиток прокуратури в Україні // 

Прокуратура. Людина. Держава.– 2005.– 9. – с.70-76. 

35. Толочко О. Подкопаєв С. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: 

недоліки правового регулювання // Юридичний журнал.- К.: Юстініан, 2006.- 6(48).- 

с.65-68 

36. Трагнюк Р.  Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів 

на досудовому слідстві: актуальні питання/ Р.Трагнюк// Право України.- 2006.- 6.- 

с.63-65 

37. Чванкін С.А.  Юридична природа представницької функції органів 

прокуратури за перспективним законодавством України/ С.А.Чванкін// Часопис 

Київського університету права.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005.- 

3.- с.129-133.- Бібліограф.24 назви 

38. Чечерський В.  Порівняльно-правовий аліз актів прокурорського 

регаування (на прикладі України, Словаччини та Польщі)/ В.Чечерський, О.Рогач// 

Підприємництво, господарство і право.- К.: Ін Юре, 2006.- 6.- с.151-154.- Бібліограф. 

11 назв 

39. Якимчук М.  Правові засади незалежності прокуратури України. Як 

конституційного органу правової держави/ М.Якимчук// Прокуратура. Людина. 

Держава.- 2005.- 2.- с.26-30 

 



2. Документи та нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України. – К., 1996. 

2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року // 

Законодавство України  про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С. 181-

210. 

3. Закон України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12) 

4. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верховної Ради 

України, 1991, №4, Ст.14-15. 

5. Положення про класні чини працівників прокуратури України // Відомості 

Верховної Ради України, 1991, №4, ст.14. 

6. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2013. 

7. Цивільно-процесуальний кодекс України. – К., 2010. 

8. Господарський процесуальний кодекс України. – К., 2010. 

9. Кримінальний кодекс України. – К., 2010. 

10. Кодекс про адміністративні правопорушення України. – К., 2010. 

11.  Постанова Верховна Рада України вiд 23.12.2009  № 1792-VI Про 

інформацію Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ 

України щодо діяльності правоохоронних органів у зв'язку з поширенням останнім 

часом у засобах масової інформації повідомлень про вчинення злочинних дій проти 

статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх та розповсюдженням 

дитячої порнографії 

12.  Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010 року 

“Голос України”, 19.07.2010 р., №51. 

13.  Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року // Законодавство 

України  про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. – С. 235-261. 

14. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року // 

Там же. – С.219-234. 

15.  Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 березня 

1992 року // Там же. – С.262-267. 

16. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // 

Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 47.- С.256. 

17. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини” від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998, № 20.- 

С.99. 

18. Прокуратура в Україні. Збірник нормативно-правових актів. – К.. 2000. 

19. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – К., 2001. 

20. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод від 4 

листопада 1950р.// Вісник Верховного Суду України. – 1997, №3 (Вкладка). 



21. Постанова Верховної Ради України „Про приведення законодавства 

України у відповідність з Європейськими конвенціями з питань кримінального 

судочинства” від 22 вересня 1995р.// Відомості Верховної Ради України. – 1995, №33. 

– Ст.258. 

22. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводжень і покарань від 10.12.1984р.// Відомості 

Верховної Ради України, 1998, №50-51. - Ст.314. 

 

 

Додаток 1 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

 

С
ем
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т
р

и
 Навчальний 

час 

Розподіл начальних 

годин 
Контрольні заходи 

кредити 
академ. 

години 
лекції семінари СРС МКР реферат 

курсова 

робота 

семестрова 

атестація 

8 2 60 16 16 28 1 1 - 
Диф. 

залік 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1. Шість відповідей (кожного студента) на семінарських заняттях по поточному 

лекційному матеріалу, за умови, що на одному занятті опитуються 12 студентів при 

максимальній чисельності групи – 20 осіб; 

2. одну модульну контрольну роботу; 

3. один реферат; 

4. відповідь на заліку. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1 . Опрацювання на семінарських заняттях лекційного матеріалу 

Ваговий бал – 5 (rk = 5). Максимальна кількість балів на всіх практичних 

заняттях дорівнює 5 балів х 6 = 30 балів. 

Критерії оцінювання відповідей: 

5 балів – повна відповідь на поставлене питання; студент вільно орієнтується в 

лекційному матеріалі, правильно та доречно вживає юридичну термінологію. 

4 бали – відповідь потребує невеликих уточнень. 

3 бали – відповідь потребує суттєвих доповнень; студент плутається в 

юридичній термінології та не може відповісти на уточнюючі запитання через 



недостатнє опрацювання матеріалу. 

0 балів – відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь. 

2. Модульна контрольна робота 

Ваговий бал – 20 (rk = 20). 

Критерії оцінювання: 

20 - 15 балів – повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) на всі 

питання модульної контрольної роботи; студент вільно орієнтується в поданому 

матеріалі; 

14-10 балів – студент надав відповіді на 75% питань модульної контрольної 

роботи; відповіді на всі питання контрольної потребують уточнень; 

9-5 бал – студент надав відповіді на 60% питань модульної контрольної роботи; 

відповіді потребують суттєвих уточнень, недостатнє володіння матеріалом; 

4-0 балів – студент не орієнтується в поданому матеріалі, вкрай обмежена 

відповідь. 

3. Написання реферату 

Ваговий бал – 15 (rk = 15). 

Критерії оцінювання: 

15-12  балів – тема реферату повністю розкрита; студент вільно орієнтується в 

поданому матеріалі; оформлення реферату відповідає вимогам. 

9 - 1 1  балів – тема реферату розкрита, але в роботі є невеликі недоліки; окремі 

питання потребують уточнень. 

6 - 8 балів – студент повністю не розкрив подану тему; матеріал потребує 

суттєвих доповнень та уточнень; є зауваження до оформлення реферату. 

0 балів – студент не орієнтується в поданому матеріалі; тема реферату не 

розкрита. 

Штрафні та заохочувальні бали (rs) нараховуються за: 

Штрафні бали: 

• відсутність без поважних причин на семінарському занятті – мінус 1 бал. 

Заохочувальні бали: 

• участь у всеукраїнській конференції – 5 балів; 

• участь в міжнародній конференції – 10 балів. 

Викладач може в кінці семестру додати до рейтингу бонус (від 5 до 10 балів) за 



надзвичайну активність, за наукову активність, за участь в роботі НТСА, за 100% 

відвідування тощо. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру (семестровий 

рейтинг Rc ) складає: 

Rc = ∑ rk 

Rc = 30 + 20 + 15 = 65 балів 

5. Відповідь на заліку  

Ваговий бал Rc – 35 балів. 

Заліковий  білет містить 2 теоретичні питання. 

Критерії оцінювання відповіді на екзамені: 

25 - 35 балів – повна відповідь на питання екзаменаційного білету; студент 

вільно орієнтується в поданному матеріалі. 

20-24  балів – відповідь потребує невеликих уточнень. 

15 - 19 балів – відповідь потребує доповнень. 

10 - 14 – недостатнє володіння матеріалом; студент не може відповісти на 

уточнюючі запитання. 

0-9 балів – відповідь не по суті; вкрай обмежена відповідь. 

Стартовий рейтинг студента формується як сума всіх рейтингових балів, 

отриманих протягом семестру, а також заохочувальних/штрафних балів.  

Рейингова шкала з дисципліни «Теорія держави і права» складає: 

Rd= Rc + Re   

Rd= 65 +35 = 100 

Оцінки (ЕСТS та традиційна) до екзаменаційної відомості виставляються згідно 

з таблицею: 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

 

RD = 100 балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка (RD) переводиться згідно з таблицею: 



RD  Оцінка ECTS 
Оцінка 

традиційна 

95 – 100 А – відмінно Відмінно 

85 – 94 В – дуже добре 
Добре 

75 – 84 С – добре 

65 – 74 D – задовільно 

Задовільно 
60 – 64 

E – достатньо (задовольняє мінімальні 

критерії) 

RD < 60 FX – незадовільно Незадовільно 

RD < 40 
F – незадовільно (потрібна додаткова 

робота) 

Не допущений 

  


