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Вступ
Програму навчальної дисципліни «Прокуратура в Україні» складено
відповідно

до

освітньо-професійної

підготовки

«бакалавр»

напряму

(спеціальності) 6.030401 «Правознавство».
Навчальна дисципліна належить до циклу професійна та практична
підготовка.
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».
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення курсу є розкриття значення діяльності прокуратури в
охороні прав фізичних і юридичних осіб на базі конституційного, кримінальнопроцесуального, 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.
2. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 години/ 2 кредита ECTS.
Рекомендований розподіл навчального часу
Розподіл навчального часу за

навчан

ні

ня

модулі

Лекції

МКР

ДКР

СРС

Всього

2

60

16

16

1

1

-

28

2

2

60

16

16

1

1

-

28

Всього

2,5

75

6

2

-

-

1

67

2

2,5

75

6

2

-

-

1

67

Денна

Заочна

Практичні
(семінарські)
заняття
Реферати

Кредит

годин

видами занять

Форма

кредитів

Всього

Семестрова
атестація

Диф. залік

залік

3. Зміст навчальної дисципліни (Семестр 8)
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
Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури.
Система прокуратури в Україні
Статус Генеральної прокуратури України. Повноваження Генерального
прокурора України
Характеристика складових елементів системи прокуратури України
Лекція 2. Статус прокурора.
Характеристика посадового складу прокуратури
Гарантії незалежності прокурора
Питання підпорядкування прокурорів
Загальні права та обов’язки прокурора. Вимоги щодо несумісності
прокурора
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 оперативнорозшукову 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
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
Лекція 5.
Тема 1. Дисциплінарна відповідальність прокурора
Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності
Дисциплінарне провадження щодо прокурора
Дисциплінарні стягнення щодо прокурора
Тема 2. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його
повноважень на посаді
Загальні

умови

звільнення

прокурора

з посади, припинення

повноважень на посаді
Характеристика порядку звільнення прокурора за різними підставами
Характеристика припинення повноважень прокурора
Характеристика припинення повноважень прокурора
Лекція 6. Загальні засади прокурорського самоврядування
Завдання прокурорського самоврядування
Організаційні форми прокурорського самоврядування
Органи прокурорського самоврядування

його

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
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
Тема 2. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури
Особливості забезпечення функціонування прокуратури
Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами іноземних
держав у сфері кримінального судочинства
4. Рекомендована тематика семінарських занять
Плани семінарських занять з дисципліни «Прокуратура в Україні» для
студентів спеціальності 6.040301 «Правознавство» розроблені згідно з навчальною
програмою затвердженою Міністерством освіти і науки України і Національним
технічним університетом України «КПІ».
Тематика семінарських занять передбачає вивчення найбільш складних і
найважливіших проблем навчального курсу.
Мета семінарських занять – допомогти студентам глибше засвоїти
теоретичні положення курсу Прокуратура в Україні. Тематика семінарських
занять диться у додатку до робочої програми.

Тема 1. Прокуратура України, її завдання, функції, принципи
організації і діяльності
Тема 2. Організаційні основи системи прокуратури.
Тема 3. Статус прокурора.
Тема 4. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього
функцій.
Тема 5. Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення
прокурора з адміністративної посади.
Тема 6. Дисциплінарна відповідальність прокурора
Тема 7. Звільнення прокурора з посади, припинення, зупинення його
повноважень на посаді
Тема 8. Загальні засади прокурорського самоврядування
Тема 9. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів
Тема 10. Соціальне та матеріально-побутове забезпечення прокурора та
інших працівників органів прокуратури
Тема 11. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури
5. Рекомендовані індивідуальні завдання
Робочим планом передбачено написання студентами рефератів. Тематика
рефератів знаходиться у додатку до робочої програми.
6. Рекомендова література
1. Базова література

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.1827.
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
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нагляду
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24.
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