МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного
права та правосуддя

Програма курсу та методичні рекомендації
до вивчення навчальної дисципліни
«ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ»

Для студентів денного відділення економіко-правового факультету
Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

ОДЕСА - 2013

Укладачі:
Ромашкін С.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.
Кармазіна К.Ю., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та
правосуддя.
Рецензенти:
Корчевна Л.О., д.ю.н., професор кафедри конституційного права та
правосуддя;
Кузнєцова З.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права
правосуддя.

та

Затверджено:
рішенням кафедри конституційного права та правосуддя,
протокол №1 від «____» серпня 2013 р.
Рекомендовано до друку:
Вченою ради економіко-правового факультету,
протокол №1 від «____» вересня 2013 р.

2

ЗМІСТ

стор.
1.

Пояснювальна записка

4

2.

Тематичний план навчальної дисципліни «Прокурорський нагляд

10

в Україні»
3.

Зміст лекцій, плани семінарських і практичних занять, завдання

11

для самостійної роботи студентів та методичні вказівки
4.

Змістовий модуль І

11

5.

Питання до змістового модулю І

24

6.

Змістовий модуль ІІ

26

7.

Питання до змістового модулю ІІ

45

8.

Питання до іспиту з навчальної дисципліни «Прокурорський

47

нагляд в Україні»
9.

Список рекомендованих джерел до вивчення курсу навчальної

51

дисципліни «Прокурорський нагляд в Україні»

3

Пояснювальна записка
Курс “Прокурорський нагляд в Україні” – учбова дисципліна, яка
вивчається студентами вищих навчальних закладів юридичного напрямку. Ця
дисципліна надає можливість і ставить за мету підготовку професійних
юристів, спеціалістів вищого готунку не тільки майбутніх працівників
правоохоронних органів, але й спеціалістів інших галузей права.
Навчальий курс «Прокурорський нагляд в Україні” являє собою
самостійну правову дисципліну, яка включає як знання законодавства про
прокурорський нагляд, теоретичні проблеми, так і основні напрями діяльності
прокурорсько-слідчих працівників.
Практична необхідність цього курсу обумовлена й тим, що в умовах
катастрофічного росту злочинності, у тому числі організованої і
корумпованої, а також погіршення її криміногенної характеристики, зростає
роль органів прокуратури в посиленні нагляду за органами, що ведуть
боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність, в
забезпеченні одного з головних принципів кримінального судочинства –
невідворотності покарання за кожен вчинений злочин.
У предметі курсу студентам надається аналіз і шляхи реалізації
функцій прокуратури України, а також основних принципів організації і
діяльності органів прокуратури, засобів прокурорського реагування як на
усунення, так і на попередження порушень закону, проводиться класифікація
цих процесуальних актів та їх необхідних реквізитів.
Мета і завдання курсу:
- ознайомити студентів із загальними закономірностями виникнення і
розвитку прокуратури України, показати її значення у становленні правової
держави в України;
- сприяти розвитку в студентів самостійності мислення, засвоєнню ними
спеціальної юридичної лексики і термінології, формуванню їх правової
культури.
Конституція України зберігла частину традиційних галузей
прокурорського нагляду. Це — підтримання державного обвинувачення в
суді; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; та нагляд при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
Як відомо, головне в діяльності органів прокуратури — це правильна,
науково обгрунтована організація нагляду і управління, підвищення дієвості і
ефективності нагляду.
При вивченні цього курсу студенти повинні ознайомитись та знати
положення Конституції України, Закон України "Про прокуратуру", витяги з
кодексів та інших законів, постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення
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Конституційного Суду України, листи та роз'яснення Вищих спеціалізованих
судів України тощо.
Також важливе значення мають "Відомчі нормативні акти", до яких
відносяться
Регламент Генеральної прокуратури України, накази і
розпорядження Генерального прокурора, які конкретизують і деталізують
законодавство або роз'яснюють порядок застосування тих чи інших законів, їх
окремих норм.
Прокуратура, безперечно, повинна реформуватися, має розвиватися і
вдосконалюватися законодавча база, що регулює її діяльність.
Виходячи з актуальності статусу прокуратури та суспільних
правовідносин, на які впливає діяльність органів прокуратури, а також питань,
які будуть вирішувати у майбутньому студенти, до вивчення цього курсу
вони повинні віднестися дуже поважно та відповідально.
Тому, студенти повинні вміти:
- орієнтуватися в законодавстві про діяльність прокуратури;
- вирішувати практичні завдання за участю працівників прокуратури при
реалізації ними своїх повноважень;
- складати проекти актів прокурорського реагування.

Розподіл
навчального часу та форми перевірки знань студентів з
курсу “Прокурорський нагляд в Україні”.
Форма навчання

Курс

Лекції Семінари Контр. роботи Форма контролю

Денна

5 (10)

24

8

-

іспит

Заочна

6 (12)

12

2

+

іспит
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Прокурорський нагляд в Україні»
викладається за кредитно-модульною системою організації навчального
процесу (КМСОНП).
Дана система запроваджується з метою удосконалення системи
контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та
систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж семестру,
підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог,
визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).
Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань,
зокрема:
- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж
семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної
оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;
- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам
КМСОНП;
- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на
початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних
завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;
- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що
забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням
модульної системи оцінювання, іспиту;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей
студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності
навчального процесу.
Ця дисципліна вивчається протягом одного семестру та складається з
двох змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в четвертому
семестрі складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і
комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати
отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання
індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2),
підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.
Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.
За результатами оцінювання змістового
модуля студентам
виставляються бали.
Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один ЗМ
дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати
максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних
максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь усного
завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).
Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати
контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може
отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.
6

Змістовий
модуль 1
(ЗМ1)
0 - 30

Параметри
Оцінка в балах

Змістовий
модуль 2
(ЗМ2)
0 – 30

Комплексний
підсумковий
модуль (КПМ)
0 - 40

Разом
(підсумкова
оцінка (СК))
0 - 100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх
оцінка:
- доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;
- доповнення доповіді – до 3 балів;
- експрес опитування – до 3 балів;
- колоквіум – до 4 балів;
- самостійна робота – до 4 балів;
- домашня робота – до 4 балів;
- есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;
- тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;
- реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом
літератури та висновками) – до 3 балів;
- участь в дискусії – до 2 балів;
- підсумкова контрольна робота - до 5 балів.
У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він
зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза
аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене
заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не
більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять).
Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується
оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач
припиняє приймати відпрацювання.
Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано
максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання
студента відображаються у заліковій книжці.
Шкала оцінювання: національна та ESTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

90-100

А

для екзамену
відмінно

85-89

В

добре
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75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни

задовільно

Проведення семінарських та практичних занять має за мету, крім
сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень, навчити
майбутніх спеціалістів - слідчих, юрисконсультів, суддів, прокурорів правильно і свідомо застосовувати набуті знання та діючі правові норми при
вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі діяльності органів
прокуратури, у відносинах їх з підприємствами та організаціями, з органами
державного управління.
Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати
необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно
застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти
результат проведеної роботи в належній формі - скласти проекти актів
прокурорського реагування (протест, припис, подання, постанова прокурора),
відповіді на скаргу від імені органу прокуратури і т. іп.
Практичні заняття найефективніша форма самостійної роботи
студентів. При підготовці до них студент повинен:
- вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також
спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;
- вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні
літератури;
- знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної
теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.
При підготовці до практичних занять необхідно користуватись, крім
підручників, збірниками законодавчих актів, періодичними виданнями, в яких
друкуються новоприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються
нові теоретичні питання права та практика йото застосування. Важливе
значення при підготовці до занять має також ознайомлення з практикою.
Практичні заняття з проводяться в такому порядку:
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- усний виклад студентом змісту завдання (не наводячи всієї умови
задачі, студент у стислій формі передає її зміст, висвітлюючи всі обставини
справи):
- розв'язання ситуацій (студент відповідає по суті ситуації,
обґрунтовує теоретичними положеннями, посилаючись на відповідні правові
норми, що регулюють дані конкретні відносини):
- запитання студентів відповідаючому з метою уточнення змісту
ситуації та по суті його вирішення:
- запитання викладача, який проводить практичні заняття;
- обговорення вирішення ситуації (при обговоренні рішення
студенти
поправляють виступаючого, доповнюють рішення новими
доводами та додатковими посиланнями на нормативно-правові акти);
- вирішення тестових завдань;
- висновок викладача.
Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним,
достатньо повним і теоретично обгрунтованим з посиланнями на відповідні
правові норми. На практичних заняттях студенти в спеціальному зошиті
роблять записи щодо вирішення ситуацій.
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Тематичний план навчальної дисципліни.
№ теми

Лекції
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади

Практ. та
семінар.

прокурорського нагляду.
1.

Предмет та система навчального курсу. Правові 2
основи і завдання прокуратури України.

-

2.

Система та структура органів прокуратури
України

2

-

3.

Кадри органів прокуратури України

2

-

4.

Організація роботи і управління в органах
прокуратури України

2

1

5.

Функції органів прокуратури України

2

-

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Загальна
характеристика окремих функцій
прокуратури.
6.

Підтримання державного обвинувачення в суді.

2

1

7.

Представництво прокуратурою інтересів
громадян або держави у суді

2

1

8.

Нагляд за виконанням законів органами, які
2
проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання та досудове слідство
Нагляд за виконанням при виконанні судових 2
рішень по кримінальним справам, а також при
прийнятті інших засобів примусового характеру,
пов’заних з обмеженням свободи громадян
Нагляд за додержанням і застосуванням законів 4

1

9.

10.

11.

Організація діяльності органів прокуратури в
іноземних державах

Разом

1

2

2

1

24

8

10

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ
ВКАЗІВКИ

Змістовий модуль І.
Теоретичні засади прокурорського нагляду.
Тема 1. Предмет та система навчального курсу. Правові основи і
завдання прокуратури України.
Лекція (1 година).
Поняття та завдання прокурорського нагляду в Україні. Предмет та
система курсу «Прокурорський нагляд в Україні». Місце курсу в системі
інших юридичних дисциплін. Правові основи організації та діяльності
прокуратури в Україні. Місце прокуратури у державному механізмі.
СЕМІНАР (1 година).
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Поняття та завдання прокурорського нагляду в Україні.
Предмет та система курсу «Прокурорський нагляд в Україні».
Місце курсу в системі інших юридичних дисциплін.
Правові основи організації та діяльності прокуратури в Україні.
Історія виникнення органів прокуратури як державного органу.
Місце прокуратури у державному механізмі.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (6 годин)
7. Структура, значення та основні положення Закону України «Про
прокуратуру».
8. Створення та етапи розвитку органів прокуратури в Україні.
9. Співвідношення прокурорського нагляду з контрольно-наглядовими
функціями інших органів.
10. Міжнародні нормативно-правові акти та рекомендації, що стосуються
діяльності прокуратури.
Завдання:
1. Назвіть основні напрями прокурорського нагляду та прокурорської
діяльності? Яке практичне значення поділу прокурорсько-наглядової
діяльності на галузі (напрями)?
2. У яких значеннях використовуються в Законі та у навчальній літературі
поняття "прокурорський нагляд", "прокурор"?
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3. Яка структура Закону України "Про прокуратуру"?
4. Які інші закони України містять норми щодо прокурорського нагляду?
ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ ТЕСТУВАННЯ.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття "прокурорський нагляд" є різноаспектним. Тому прокурорський
нагляд, як до речі і багато інших понять юридичної науки, таких як
"кримінальний", "цивільний" процес чи криміналістика тощо, - можна і
потрібно розглядати та вирізняти у декількох значеннях. Зокрема, прокурорський нагляд потрібно вивчати і розуміти у чотирьох значеннях:
1. Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної діяльності.
2. Прокурорський нагляд як самостійна галузь права України (хоча з цією
тезою погоджуються далеко не всі науковці).
3. Прокурорський нагляд як самостійна галузь правової (юридичної) науки.
4. Прокурорський нагляд як самостійний курс навчальної дисципліни.
Саме за такого підходу і потрібно з'ясовувати і в подальшому вивчати
суть прокурорського нагляду, його предмет, завдання, систему та ряд інших
питань та категорій.
Прокурорський нагляд як самостійна галузь державної діяльності
полягає в тому, що у відповідності з Конституцією України, Законом "Про
прокуратуру" та багатьма іншими нормативно-правовими актами (КПК, ЦПК,
ГПК, законами "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про
оперативно-розшукову діяльність" та ін.) - органами прокуратури України
різносторонньо здійснюється одна із основних функцій держави, а саме
правоохоронна функція.
Різносторонньо тому, що: по-перше, прокурорський нагляд, як вид
діяльності - це специфічне функціонування у напрямі нагляду від імені
держави за додержанням і правильним застосуванням законів відповідними
численними суб'єктами правозастосування, а саме:
1. Кабінетом Міністрів України.
2. Міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
3. Органами державного і господарського управління та контролю.
4. Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
5. Місцевими радами, їх виконавчими органами.
6. Військовими частинами.
7. Політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами.
8. Підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм
власності, підпорядкованості та приналежності.
9. Посадовими особами.
10. Громадянами.
По-друге, прокурорська діяльність не обмежується тільки наглядовою
функцією, а охоплює також:
1) кримінальне переслідування, тобто дізнання та досудове слідство;
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2) координацію діяльності інших правоохоронних органів (органів внутрішніх
справ, органів безпеки, органів податкової міліції, органів митної служби та
ін.) у спільній боротьбі зі злочинністю;
3) підтримання державного обвинувачення в суді та представництво в ньому
інтересів громадянина або держави.
Тепер зупинимось на ролі прокуратури у побудові правової держави.
Органи прокуратури становлять єдину централізовану систему з
підпорядкуванням нижчих за рангом прокурорів вищим і Генеральному
прокуророві, і здійснюють свої повноваження гласно, незалежно від органів
державної влади і місцевого самоврядування, інформуючи їх про стан
законності і правопорядку.
Суть цього основного напряму діяльності органів прокуратури полягає
в діях щодо виявлення, припинення, усунення й попередження порушень
законів і підзаконних нормативно-правових актів державними і громадськими
органами і організаціями, будь-якими юридичними особами.
Якщо проаналізувати ст.1 Закону "Про прокуратуру", в якій розкрито
суть прокурорського нагляду, то можна зробити висновок про те, що поза цим
наглядом залишаються лише Верховна Рада України, Президент, суди.
Реалізуючи свої повноваження, органи прокуратури обслуговують усі
три гілки влади. Саме тому, на відміну від конституцій багатьох держав (РФ,
Білорусії та ін.) норми, що регламентують діяльність прокуратури, у
Конституції України розміщені в окремому розділі. Така ситуація, яка
видається, позитивно сприяє повазі до прокуратури, що також є ознакою
правової держави.

Нормативні матеріали та література:
1. Конституція України. – К., 1996.
2. Закон України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України, 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступними змінами).
3. Бандурка О. Сьогодення прокуратури: позиції щодо реформування //
Вісник національної академії прокуратури України. -2008. -№2. –С.65-72.
4. Біденко М. Місце і роль прокуратури у системі органів влади //
Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 7.
5. Голошина М. Минуле, сьогодення та майбутнє органів військової
прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. - №5. – с. 3-8.
6. Долежан В.В., Полянський Ю.Є. Конституційна реформа і функції
прокуратури // Прокуратура, людина, держава. - 2004.- № 12.
7. Долежан В.В., Косюта М.В. Перспективи розвитку прокуратури України як
системи органів правозахисту // Акт. проблеми держави і права, вип. 20. Одеса, 2004.
8. Клочков В. Історія прокуратури України. – К., 2004.
9. Косюта М.В. Прокуратура України. Навч. пос. - Одеса: Юрид. літ. - 2003.
10.Корж В. Відношення прокурора з органами державної влади, управління та
контролю // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 6.
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11.Лакизюк В., Михайленко П. Прокуратура України: витоки, розвиток,
персоналії та правове регулювання // Вісник прокуратури, - 2000.- № 2.
12.Медведько О. Європейське майбутнє прокуратури України у світлі
конституційних змін // Вісник прокуратури. – 2006. - №4. – С. 3-8.
13.Мычко М.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе
государственной власти. - Донецк: 1999.
14. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Марочкін І.Є. Грошевий
Ю.М., Черв’якова О.Б. Прокурорський нагляд в Україні. - Донецьк, 1999. 256 с.
15. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Нор В.Т., Береський Я.Г.,
Когутич І.Т. та ін. - Львів: Тріада, 2002.
16. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. - К.: Атіка. – 2004.
17. Рудейчук В. До питання про прокурорську владу // Вісник прокуратури. 2003.- № 12. - С.30-35.
18.Судебные и правоохранительные органы Украины. Учебн. пос. - Харьков:
Одиссей, 2002.
19.Сухонос В. Місце прокуратури в системі органів державної влади України,
її розвиток та правове забезпечення гарантій діяльності // Право України. –
2000. - № 6.
20.Таранушич С. Становления та розвиток прокуратури в Україні //
Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 9.
21.Шемшученко Ю.С. , Мурашин Г. Прокуратура України: шляхи
реформування в аспекті входження в європейський правовий простір //
Вісник національної академії прокуратури України. -2006. -№4. –С.5-11.

Тема 2. Система та структура органів прокуратури
Лекція (1 година)
Система та порядок формування органів прокуратури України. Поняття
та система принципів організації і діяльності органів прокуратури України.
Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України. егламент
та структура Генеральної прокуратури України. Генеральний прокурор
України, порядок призначення та звільнення його з посади. Прокуратури
областей і прирівняні до них прокуратури. Міські, районні та міжрайонні
прокуратури України. Колегіальні органи в системі прокуратури України.
Семінар- 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Система та порядок формування органів прокуратури України.
2. Поняття та система принципів організації і діяльності органів прокуратури
України.
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3. Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України.
Регламент та структура Генеральної прокуратури України.
4. Генеральний прокурор України, порядок призначення та звільнення його з
посади.
5. Прокуратури областей і прирівняні до них прокуратури.
6. Міські, районні та міжрайонні прокуратури України.
7. Спеціалізовані прокуратури.
7. Колегіальні органи в системі прокуратури України.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
8. Загальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
9. Спеціальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
10.Організаційні принципи діяльності прокуратури України.
11. Повноваження Генерального прокурора по управлінню органами
прокуратури.
12. Науково-учбові та інші заклади органів прокуратури України.
13. Поняття ланки прокурорської системи.
14. Правовий статус Генерального прокурора України.
Завдання:
1. Назвіть ланки системи прокуратури України?
2. Що взято за основу структурної побудови Генеральної прокуратури
України?
3. Які прокуратури відносяться до спеціалізованих?
4. Які спеціалізовані прокуратури є дворівневими, тобто діючими на
правах обласних
і такими, що мають підпорядковані їм прокуратури
низової ланки?
5. У чому полягає особливість структури військової прокуратури?
6. Які заклади входять у систему прокуратур України?
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Поняття "система" означає цілісну, функціонально обумовлену
множину взаємодіючих структуризованих (тобто таких, що мають власну
структуру, будову) елементів, органів.
Систему прокуратури України, у відповідності зі ст. 13 Закону
України "Про прокуратуру" становлять:
- Генеральна прокуратура України;
- прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя (на правах обласних);
- міські, районні, міжрайонні прокуратури;
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- військові, транспортні, природоохоронні прокуратури та прокуратури з нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах.
Територіальні прокуратури - утворені відповідно до адміністративнотериторіального поділу України. У кожній області діє обласна прокуратура.
На правах обласних діють територіальні прокуратури Автономної Республіки
Крим, міст Києва і Севастополя.
Обласні та прирівняні до них територіальні прокуратури очолює
прокурор, який має перших заступників і заступників. Структуру цих
прокуратур утворюють управління і відділи, що здійснюють передбачені
законом функції на обслуговуваній території, а також контроль за діяльністю
підлеглих нижчестоячих прокуратур міст, районів, районів у містах тощо. У
прокуратурах, починаючи з цього рівня, утворюються колегії у складі
прокурора (голова), його заступників, інших керівних працівників.
Низовими ланками територіальних прокуратур є прокуратури міст,
районів, районів у містах, міжрайонні прокуратури на правах районних
(юрисдикція котрих поширюється на два райони або район і місто обласного
підпорядкування).
У цих прокуратурах (низової ланки), за умови значного об'єму роботи
у прокурорів є заступники, старші помічники і помічники.
До спеціалізованих прокуратур належать:
- військові прокуратури;
- транспортні прокуратури;
- природоохоронні;
- прокуратури з нагляду за виконаннями законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах.

Нормативні матеріали та література:
1. Закон України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради України,
- 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).
2. Грошевий Ю.М., Давиденко Л.М. Зеленецький B.C. та ін. "Закон
України "Про прокуратуру": яким йому бути? // Питання конституційно
- правового статусу прокуратури України та удосконалення її
діяльності. Харків, 1999.
3. Долежан В.В., Косюта М.В. Перспективи розвитку прокуратури
України як системи органів правозахисту // Акт. проблеми держави і
права, вип. 20. - Одеса, 2004.
4. Косюта М.В. Прокуратура України. Навч. пос. - Одеса: Юрид. літ. 2003.
5. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури. - Донецьк:
2001.
6. Мичко М.І. Прокуратура європейських держав постсоціалістичної
системи. - Донецьк: 2001.
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7. Полянський Ю.Є. Долежан В.В. Ще раз про «незаперечність»
конституційного статусу Генерального прокурора України //
Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №11. – С. 32-37.
8. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Марочкін І.Є. Грошевий
Ю.М., Черв’якова О.Б. Прокурорський нагляд в Україні. - Донецьк,
1999.
9. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Нор В.Т., Береський Я.Г.,
Когутич І.Т. та ін. - Львів: Тріада, 2002.
10.Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. - К.: Атіка. – 2004.

Тема 3. Кадри органів прокуратури
Лекція 1 година.
Посадові особи в органах прокуратури. Вимоги щодо них. Порядок
призначення та звільнення працівників прокуратури. Порядок атестації та
класні чини працівників прокуратури. Заохочення та дисциплінарна
відповідальність прокурорських працівників.
Материальне і соціальне
забезпечення працівників прокуратури. Засоби правового захисту працівників
прокуратури.
Семінар- 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Посадові особи в органах прокуратури. Вимоги щодо них.
Порядок призначення та звільнення працівників прокуратури.
Порядок атестації та класні чини працівників прокуратури.
Заохочення
та
дисциплінарна
відповідальність
прокурорських
працівників.
Материальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури.
Засоби правового захисту працівників прокуратури.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)

7. Підготовка, розстановка і виховання кадрів органів прокуратури.
9. Етичні основи прокурорської діяльності.
10. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і зміст терміну
«прокурор».
Завдання:
1. Чим відрізняються компетенції прокурорів різних рівнів?
2. Які повноваження утворюють виняткову компетенцію Генерального
прокурора України?
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3. Хто може бути прокурором?
4. Що слід розуміти під діловими і моральними якостями працівників
прокуратури?
5. Як часто відбувається атестування працівників прокуратури?
6. Яке рішення за результатами атестації може прийняти атестаційна комісія?
7. Які є класні чини працівників прокуратури?
8. Які терміни перебування у класних чинах?
9. Які заходи заохочення можуть застосовуватися до працівників
прокуратури?
10. Хто може застосовувати заходи заохочення до працівників прокуратури?
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Ефективність прокурорської діяльності багато в чому залежить від її
виконавців, тобто від кадрів органів прокуратури. Складні завдання, що
стоять перед прокуратурою України, успішно можуть вирішувати тільки люди, які мають хорошу професійну підготовку, життєвий досвід і яким
притаманні високі морально-психологічні риси. В органах прокуратури
повинні працювати ті юристи, котрі на ділі можуть забезпечити точне,
неухильне і всемірне виконання законів, незважаючи на економічну
нестабільність, політичну невизначеність, різноманітні прояви тиску на них.
Основні кадри органів прокуратури утворюють прокурори (їх
помічники, старші помічники, заступники) і слідчі різних рангів.
Прокурорами і слідчими можуть призначатись громадяни України, які
мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості.
Під діловими якостями варто розуміти:
- знання справи на дорученій ділянці роботи;
- теоретичну підготовку;
- кваліфікацію;
- практичний досвід;
- вміння організувати справу (роботу) і забезпечити оперативне і
якісне її виконання;
- здатність виявляти недоліки, аналізувати їх причини, відшукувати
шляхи їх подолання;
- здатність досягати реальних успіхів у роботі.

Нормативні матеріали та література:
1. Закон України "Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради України,
- 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).
2. Дисциплінарний статут прокуратури України // Відомості Верховної
Ради України. - 1992.- № 4.- Ст. 15
3. Положення про класні чини працівників прокуратури // Відомості
Верховної Ради України. - 1992.- № 4.- Ст. 16.
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4. Долежан В.В. Призначення та звільнення керівників Генеральної
прокуратури України: підстави, строки, процедура // Вісник
національної академії прокуратури України. - 2007. -№3. –С.44-50.
5. Ківалов С.В. Шляхи зміцнення кадрового потенціалу прокуратури //
Вісник національної академії прокуратури України.-2007.-№2.–С.73-81.
6. Ольховий В. Кадри і вимоги сьогодення // Вісник прокуратури. – 2000. № 2.
7. Остапчук В. Щодо користування підходів до підготовки кадрів //
Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - №2. – С. 19-34.
8. Організація роботи в органах прокуратури. Навч. посібник. / Марочкін
І.Є., Бабкова В.С., Каркач П.М. - X.: 2002. - 196 с.
9. Півненко В. Про незаперечність конституційного строку повноважень
Генерального прокурора України // Вісник прокуратури. - 2000. -№ 3.
10.Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Ще раз про “незаперечність
конституційного строку повноважень Генерального прокурора України
// Прокуратура. Людина, держава. – 2005. - №11.
11.Полянський
Ю.Є.
Міркування
щодо
змісту
майбутнього
Дисциплінарного статуту прокуратури // Прокуратура, людина,
держава. – 2005. - №12.
12.Долежан В.В. Кодекс прокурорської етики: яким йому бути //
Прокуратура, людина, держава. – 2005. - №12.

Тема 4. Організація роботи і управління в органах прокуратури
Лекція 1 година.
Значення організації роботи та управління в органах прокуратури для
належного виконання покладених на них завдань. Розмежування компетенції
між органами прокуратури та розподіл обов’язків між посадовими особами.
Планування роботи в органах прокуратури. Облік роботи, статистична
звітність і законодавчо-систематизаційна робота в органах прокуратури.
Узагальнення і аналіз прокурорсько-слідчої практики.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Значення організації роботи та управління в органах прокуратури для
належного виконання покладених на них завдань.
2. Розмежування компетенції між органами прокуратури та розподіл
обов’язків між посадовими особами.
3. Планування роботи в органах прокуратури.
4. Облік роботи, статистична звітність і законодавчо-систематизаційна робота
в органах прокуратури.
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5. Узагальнення і аналіз прокурорсько-слідчої практики.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
6. Використання комп'ютерної техніки в організаційно-управлінській
діяльності органів прокуратури.
7. Організація контролю виконання та перевірки роботи підпорядкованих
прокуратур.
8. Тактика та методика прокурорського нагляду.
9. Розгляд заяв та скарг в органах прокуратури та організація прийому
громадян.
10. Аналітична робота в органах прокуратури.
Завдання:
1. Первинний облік роботи і статистична звітність в органах прокуратури.
2. Аналітична робота в органах прокуратури.
3. Організація контролю виконання та перевірки роботи підпорядкованих
прокуратур.
4. Принципи розподілу службових обов'язків між працівниками органів
прокуратури.
5. Організація контролю виконання в органах прокуратури та перевірки
роботи підпорядкованих прокуратур.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
ОДНИМ ІЗ важливих засобів вдосконалення роботи прокуратур України
всіх рівнів є НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, під якою вбачають
застосування на практиці досягнень науки, техніки і передового досвіду для
найраціональнішої організації трудової діяльності, досягнення максимального
її ефекту, повного використання наявних у конкретному прокурорськослідчому колективі можливостей.
Наукова організація праці в органах прокуратури передбачає:
- раціональний розподіл обов'язків між працівниками прокуратури
(оперативними та допоміжними);
- забезпечення узгодженості їх дій;
- створення необхідних умов для безперервної та ритмічної діяльності;
- створення умов для високоефективного і повного використання
робочого часу та трудових ресурсів;
- застосування раціональних методів, прийомів і засобів оргтехніки у
діловодстві та управлінській роботі;
- підвищення професійної кваліфікації та загального культурного рівня
кожного працівника;
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- створення атмосфери товариської взаємодопомоги, ділового
психологічного настрою в колективі.
Одним із елементів організації роботи прокуратур виступає розподіл
обов'язків між оперативним складом, завданням якого є:
- забезпечення розмежування об'єктів та функцій прокурорсько-слідчої
діяльності;
- забезпечення персональної відповідальності за доручений напрям
роботи;
- об'єднання зусиль всіх працівників для виконання завдань прокуратури.

Нормативні матеріали та література:
1. Наказ Генерального прокурора України № 1 від 19 вересня 2005 р. "Про
організацію роботи і управління в органах прокуратури".
2. Наказ Генерального прокурора України №9 гн від 28 грудня 2005 р.
“Про організацію роботи з розгляду і вирішення звернень та особистого
прийому в органах прокуратури України”.
3. Каркач П.М. Проблеми організації роботи обласної і підлеглих їй
міських та районних прокуратур // Проблеми організації прокуратури й
оптимізації її діяльності в сучасних умовах. – Харків, 1998.
4. Корж В. Відношення прокурора з органами державної влади, управління
та контролю // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 6.
5. Мичко М. І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в
апараті прокуратури області. / Донецьк, 2000.
6. Організація роботи в органах прокуратури. Навч. посібник. / Марочкін
І.Є., Бабкова В.С., Каркач П.М. - X.: 2002. - 196 с.
7. Прінь Л. Організаційні аспекти планування роботи в органах
прокуратури // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 7.
8. Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Нор В.Т., Береський Я.Г.,
Когутич І.Т. та ін. - Львів: Тріада, 2002.
9. Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. - К.: Атіка. – 2004.
10.Шинальський О. Організація забезпечення прокурорського нагляду //
Вісник прокуратури. – 2006. - №4. – С. 9-22.
Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури: теорія і
практика. – К.: 2001

Тема 5. Функції органів прокуратури України.
Лекція 1 година.
Система і класифікація функцій органів прокуратури. Наглядові функції
прокуратури, їх загальна характеристика. Ненаглядові функції прокуратури, їх
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загальна характеристика. Участь прокурорів у засіданнях органів державної
влади і управління.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1.
2.
3.
4.

Система і класифікація функцій органів прокуратури.
Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
Ненаглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)

5. Повноваження органів прокуратури при здійсненні своїх конституційних
функцій.
6. Правові акти прокурорського реагування, їх загальна характеристика.
7. Поняття функцій органів прокуратури.
8. Порівняльний аналіз функцій прокуратури в Україні і зарубіжних країнах.
9. Повноваження органів прокуратури при реалізації конституційних функцій
та їх класифікація.
Нормативні акти і література по темі:
1. Закон
України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради
України, - 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступними змінами).
2. Долежан B.B. Концептуальні проблеми визначення функцій
прокуратури у процесі судово-правової реформи // Актуальні проблеми
держави і права, вип.19. – Одеса, 2003.
3. Долежан В.В., Косюта М.В. Перспективи розвитку прокуратури
України як системи органів правозахисту // Акт. проблеми держави і
права, вип. 20. - Одеса, 2004.
4. Європіна І. Координаційна діяльність прокуратури // Прокуратура,
людина, держава. - 2005.- № 8.
5. Косюта М.В. Додержання законів у сфері економіки України: актуальні
проблеми прокурорського нагляду / Одеса: Юрид. літ., 2000.
6. Косюта М.В. Прокуратура України. Навч. пос. - Одеса: Юрид. літ. 2003.
7. Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України. Хмельницький. -1998.
8. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури. - Донецьк:
2001.
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9. Полянський Ю.Є. Прокурор як учасник судово – адміністративного
процесу // вісник національної академії прокуратури України. -2006. №2. –С.20-24.
10.Полянский Ю.Е. Об упразднении некоторых функций прокуратуры //
Юридична освіта, держава. Наук. збірник. - Одеса: 1997.
11.Прокурорський нагляд в Україні. Підручник / Нор В.Т., Береський Я.Г.,
Когутич І.Т. та ін. - Львів: Тріада, 2002.
12.Прокурорський нагляд в Україні. Курс лекцій. - К.: Атіка. – 2004.
13.Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади прокурорського нагляду на
сучасному етапі // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах
становлення демократичної правової держави. - К.: 1996.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ І
Поняття та завдання прокурорського нагляду в Україні.
Предмет та система курсу «Прокурорський нагляд в Україні».
Місце курсу в системі інших юридичних дисциплін.
Правові основи організації та діяльності прокуратури в Україні.
Історія виникнення органів прокуратури як державного органу.
Місце прокуратури у державному механізмі.
Структура, значення та основні положення Закону України «Про
прокуратуру».
8. Створення та етапи розвитку органів прокуратури в Україні.
9. Співвідношення прокурорського нагляду з контрольно-наглядовими
функціями інших органів.
10. Система та порядок формування органів прокуратури України.
11. Поняття та система принципів організації і діяльності органів
прокуратури України.
12. Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України.
Регламент та структура Генеральної прокуратури України.
13. Генеральний прокурор України, порядок призначення та звільнення
його з посади.
14. Прокуратури областей і прирівняні до них прокуратури.
15. Міські, районні та міжрайонні прокуратури України.
16. Спеціалізовані прокуратури.
17. Колегіальні органи в системі прокуратури України.
18. Загальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
19. Спеціальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
20. Організаційні принципи діяльності прокуратури України.
21. Повноваження Генерального прокурора по управлінню органами
прокуратури.
22. Науково-учбові та інші заклади органів прокуратури України.
23. Посадові особи в органах прокуратури. Вимоги щодо них.
24. Порядок призначення та звільнення працівників прокуратури.
25. Порядок атестації та класні чини працівників прокуратури.
26. Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських
працівників.
27. Материальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури.
28. Засоби правового захисту працівників прокуратури.
29. Підготовка, розстановка і виховання кадрів органів прокуратури.
30. Етичні основи прокурорської діяльності.
31. Значення організації роботи та управління в органах прокуратури для
належного виконання покладених на них завдань.
32. Розмежування компетенції між органами прокуратури та розподіл
обов’язків між посадовими особами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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33. Планування роботи в органах прокуратури.
34. Облік роботи, статистична звітність і законодавчо-систематизаційна
робота в органах прокуратури.
35. Узагальнення і аналіз прокурорсько-слідчої практики.
36. Використання комп'ютерної техніки в організаційно-управлінській
діяльності органів прокуратури.
37. Організація контролю виконання та перевірки роботи підпорядкованих
прокуратур.
38. Тактика та методика прокурорського нагляду.
39. Розгляд заяв та скарг в органах прокуратури та організація прийому
громадян.
40. Система і класифікація функцій органів прокуратури.
41. Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
42. Ненаглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
43. Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління.
44. Повноваження
органів
прокуратури
при
здійсненні
своїх
конституційних функцій.
45. Правові акти прокурорського реагування, їх загальна характеристика.
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Змістовий модуль 2.
Загальна характеристика окремих функцій прокуратури.
Тема 6. Прокурорський нагляд за додержанням і
застосуванням законів
Лекція - 4 години.
Предмет та завдання прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
Повноваження прокурора з виявлення порушень законів. Перевірка виконання
законів. Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення
закону. Пріоритетні напрямки прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
Особливості прокурорського нагляду за додержанням законодавства про
неповнолітніх. Використання повноважень прокурора з нагляду за
додержанням і застосуванням законів для захисту прав і законних інтересів
громадян. Прокурорський нагляд за додержанням законів при притягненні
громадян до адміністративної відповідальності. Методика перевірок
виконання законодавства органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування.
Семінар- 2 години.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Предмет та завдання прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
2. Повноваження прокурора з виявлення порушень законів. Перевірка
виконання законів.
3. Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення закону.
4. Пріоритетні напрямки прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
5. Нагляд за додержанням та застосуванням законів про захист прав
неповнолітніх.
6. Використання повноважень прокурора з нагляду за додержанням і
застосуванням законів для захисту прав і законних інтересів громадян.
7. Нагляд за додержанням законів органами місцевого самоврядування.
8. Нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про
адміністративні правопорушення.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
9. Методика проведення прокурорських
законодавства про власність.

перевірок

за

виконанням
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10.Методика прокурорського нагляду за виконанням податкового
законодавства.
11.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про працю.
12.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону
здоров’я.
13.Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо соціального захисту
пільгових категорій громадян.
14.Прокурорський нагляд за додержанням громадянських і політичних прав
громадян.
15.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства щодо розгляду
звернень громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого
самоврядування.
Завдання:
1. Виконання яких законів не входить у предмет нагляду прокуратури за
додержанням і правильним застосуванням законів?
2. Чи відносять виконання законів громадянами до предмету нагляду за
додержанням і правильним застосуванням законів?
3. Чи має право прокурор проводити перевірки в порядку нагляду на
підприємствах, установах і організаціях, тоді коли у нього відсутня
інформація про порушення там законів?
4. Що може слугувати приводом для перевірки прокурором додержання
законів на піднаглядному об'єкті?
5. Які заходи реагування передбачено законодавством України на випадок
виявлення порушення законів у ході проведення прокурорської перевірки?
6. Які обставини можуть вплинути на рішення прокурора принести протест
на правовий акт, що суперечить закону, або звернутись у суд із заявою з
цього питання?
7. У чому полягають особливості організації прокурорського нагляду за
додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні?
8. Назвіть особливості методики прокурорської перевірки додержання
податкового законодавства?
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Потрібно зазначити, що до 12 липня 2001 року ця галузь традиційно
називалась "Загальний нагляд". Зараз слово "загальний", як видається
виправдано, вилучили із закону. Прокурорський нагляд в Україні ніколи не
був загальним. Прокуратура не здійснює нагляд за Верховною Радою України,
Президентом, судами. Окрім того, як вже наголошувалось раніше, прокурори
не здійснюють нагляд і за громадянами, хоча вони і названі серед
піднаглядних об'єктів. Фактично ж, щодо громадян, прокуратура реагує лише
у разі вчинення ними правопорушення, розпочинаючи справу відповідного
виду провадження. Жодних превентивних, планових чи позапланових про27

курорських перевірок та інших наглядових заходів щодо додержання та
правильного застосування громадянами законів прокуратура в нашій державі
не проводить.
У широкому розумінні НАГЛЯД ПРОКУРАТУРИ - це регламентована
прокурорським правом діяльність прокуратури щодо перевірки виконання
законів і підзаконних нормативних актів державними і недержавними
суб'єктами правовідносин.
Це визначення можна обґрунтувати такими положеннями;
1) нагляд прокуратури - це, як вже наголошувалось, окремий і
специфічний вид державної діяльності;
2) нагляд прокуратури здійснюється спеціально уповноваженим
органом держави (прокуратурою) і від її імені та позавідомчо;
3) винятковість нагляду прокуратури, котра означає неможливість
його здійснення іншими державними і недержавними органами;
4) здійснення повноважень шляхом перевірки виконання законів.
Окрім прокуратури перевірку виконання законів можуть здійснювати
й інші державні органи (в Україні таких сьогодні біля сотні). Така діяльність у
теорії йменується КОНТРОЛЕМ.
Суть нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів в
Україні полягає у здійсненні Генеральним прокурором та підлеглими йому
прокурорськими працівниками, від імені держави, на усій її території,
специфічної діяльності, скерованої на вивчення ними інформації про
порушення законів, в отриманні ними та аналізі різноманітних матеріалів,
статистичних даних про роботу піднаглядних об'єктів, котрі можуть містити
відомості, які вказують на необхідність у проведенні перевірок своїми силами
або із залученням контролюючих органів, в оцінці правових актів з позиції
відповідності їх законам, а також у застосуванні заходів прокурорського
реагування з метою усунення виявлених порушень, скасування незаконних
рішень та притягнення винних до встановленої законодавством юридичної
відповідальності.
Є очевидним той факт, що нині не існує в Україні державного органу,
який би більш ефективно ніж прокуратура виконував функцію нагляду чи
навіть контролю за додержанням законів суб'єктами державного і суспільного
життя. Окрім цього, не так просто і в організаційному, матеріальному, і
навіть, в політичному аспектах, створити єдиний орган досудового слідства.
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Тема 7. Нагляд за виконанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство.
Лекція – 2 години.
Предмет і завдання прокуроського нагляду за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство. Повноваження прокурора при нагляді за виконанням
законів
органами,
які
проводять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання та досудове слідство. Розслідування кримінальних справ
прокуратурою. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації і
розгляді заяв і повідомлень про злочини. Нагляд за додержанням законів при
порушенні або відмові у порушенні кримінальних справ. Участь прокурора у
вирішенні питань обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Предмет і завдання прокуроського нагляду за виконанням законів органами,
які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство.
2. Повноваження прокурора при нагляді за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство.
3. Розслідування кримінальних справ прокуратурою.
4. Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації і розгляді заяв і
повідомлень про злочини.
5. Нагляд за додержанням законів при порушенні або відмові у порушенні
кримінальних справ.
6. Участь прокурора у вирішенні питань обрання запобіжного заходу тримання під вартою.
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
7. Нагляд за законністю зупинення і закінчення досудового слідства.
8. Продовження прокурором строків досудового слідства.
9. Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів по боротьбі
зі злочинністю.
10. Методика прокурорського нагляду за законністю:
- реєстрації і розгляду заяв і повідомлень про злочини;
- порушення або відмови у порушенні кримінальних справ;
- застосування передбачених процесуальним законом засобів примусу щодо
осіб, підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів;
- притягнення особи як обвинуваченого;
- зупинення і закінчення досудового слідства.
Завдання:
1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за виконанням законів
органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність?
2. У чому полягають межі в предметі прокурорського нагляду за виконанням
законів оперативно-розшуковими органами?
3. Які повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за виконанням
законів оперативно-розшуковими органами передбачені у чинному
законодавстві України?
4. У чому специфіка організації прокурорського нагляду за додержанням
законів органами, які виконують оперативно-розшукові дії?
5. Які повноваження прокурора щодо нагляду за виконанням законів
органами дізнання та досудового слідства передбачені в КПК України
стосовно стадії порушення кримінальної справи?
6. Які повноваження прокурора під час нагляду за виконанням законів
органами дізнання і досудоаого слідства на стадії досудового слідства?
7. Які повноваження прокурора для здійснення нагляду за виконанням
законів органами дізнання та досудового слідства передбачені Законом "Про
прокуратуру"?
8. Чи має право прокурор доручати органам дізнання проведення оперативнорозшукових заходів? Які позиції існують щодо цього питання в юридичній
літературі?
9. Чи може здійснюватись прокурорський нагляд за виконанням законів
органами дізнання та досудового слідства після того, як розслідування у
справі закінчено, і в яких випадках?
10. Які повноваження прокурора дозволяють йому попереджати порушення
законів органами дізнання та досудового слідства?
11. Які повноваження прокурора дозволяють йому усувати порушення,
допущені органами дізнання і досудового слідства?
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Відповідно ДО П.З СТ.5, СТ.СТ.29 І 30 Закону "Про прокуратуру" однією
із галузей (напрямів) прокурорсько-наглядової діяльності виступає нагляд за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання та досудове слідство. Звідси випливає, що цей напрям
охоплює нагляд за законністю в двох самостійних, врегульованих нормами,
відмінних між собою, галузей права, видах діяльності правоохоронних
органів:
а) оперативно-розшуковій та
б) кримінально-процесуальній (дізнання та досудове слідство).
Ця обставина дозволяє відокремлено розглядати нагляд прокурора за
кримінально-розшуковою діяльністю і за досудовим розслідуванням.
Охоплення в одну галузь прокурорського нагляду виконання законів
оперативно-розшуковими органами і органами досудового розслідування
можна пояснити їх спільними у судочинстві завданнями - розкриття злочинів
і виявлення осіб, які їх вчинили.
Разом з тим в юридичній літературі усе частіше звучить пропозиція
щодо того, щоб у новій редакції Закону "Про прокуратуру" нагляд за
додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, був виділений у самостійну галузь (напрям) прокурорської
діяльності.

Нормативні матеріали та література:
1. Конституція України. – К., 1996.
2. Закон
України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради
України, - 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).
3. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" // Відомості
Верховної Ради України. - 1992.- № 22.- Ст. 303.
4. Закон України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" // Відомості Верховної Ради України. - 1994.№ 11.- Ст. 51.
5. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" // Відомості Верховної Ради України. 1993.- № 35.- Ст. 358.
6. Закон України "Про боротьбу з корупцією" // Відомості Верховної Ради
України. - 1995.- № 34.- Ст. 266.
7. Кримінально-процесуальний кодекс України.
8. Рекомендація R/2000/19 Комітету Міністрів держав - членів Ради
Європи "Про роль прокуратури в системі кримінальною судочинства //
Вісник прокуратури. – 2001. - № 2.- С. 71-77.
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9. Наказ Генерального прокурора України №4 гн від 19 вересня 2005 р.
“Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять дізнання та досудове слідство”.
10. Наказ Генерального прокурора України №4 гн від 19 вересня 2005 р.
“Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність”.
11. Європіна І. Координаційна діяльність прокуратури // Прокуратура,
людина, держава. - 2005.- № 8.
12. Кулаков В.В. Деякі питання оцінки ефективності прокурорського
нагляду за органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
дізнання та досудове слідство // Питання конституційно-правового
статусу прокуратури та удосконалення її діяльності, - Харків: 1998.
13. Михайленко А. Р. Расследование преступлений. Законность и
обеспечение прав граждан.- К.: Юрінком Інтер, І999.- 448 с.
14. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури. - Донецьк:
2001.
15. Назаренко в. Прокурорський нагляд за виконанням законів при
проваджені дізнання і досудового слідства // вісник національної
академії прокуратури України. -2007. -№3. –С.112-117.
16. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ
при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини //
Право України. - 1999. - № 2.
17. Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Акти прокуратури: підготовка і
внесення. Навч. пос. Одеса: Юрид. літ. - 2003.
18. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша
щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. - К.: 2000.
19. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що
забезпечують права обвинуваченого. - X.: Факт, 2004. - 200 с.
20. Хруслова Л. Актуальні питання реформування кримінальнопроцесуального законодавства та проекту Закону "Про прокуратуру" //
Право України. - 2005. - № 5.
21. Шиманський Ф.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання,
досудове слідство при розслідуванні злочинів. Навч-пос.- Одеса. – 2004.

Тема 8. Підтримання державного обвинувачення в суді.
Лекція – 2 години.
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Поняття та завдання державного обвинувачення. Підготовка прокурора
до підтримання державного обвинувачення. Участь прокурора у судовому
слідстві. Участь прокурора у судових дебатах.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Поняття та завдання державного обвинувачення.
2. Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення.
3. Участь прокурора у судовому слідстві.
4. Участь прокурора у судових дебатах.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
5. Обвинувальна промова прокурора, її структура і зміст.
6. Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.
7. Участь прокурора в перегляді судових рішень по кримінальних
справах.
8. Основні вимоги щодо ораторської майстерності при виголошенні
обвинувальної промови прокурора.
Завдання:
1. Охарактеризуйте
правову основу функції підтримання прокурором
державного обвинувачення в судах.
2. Які етапи діяльності прокурора у розгляді кримінальних справ судом
першої інстанції?
3. Які особливості участі прокурора у розгляді кримінальних справ судом
першої інстанції?
4. Що таке апеляційне провадження у кримінальному процесі?
5. З яких етапів складається діяльність прокурора, що реалізується його
участю у розгляді кримінальних справ апеляційним судом?
4. Які особливості підтримання прокурором державного обвинувачення під
час касаційного провадження у кримінальних справах?
5. Які особливості виконання обвинувальної функції прокурорами на стадії
провадження щодо перевірки вироків, постанов і ухвал суду?
6. Якими особливостями вирізняється діяльність прокурора, пов'язана із
переглядом судами кримінальних справ в порядку виключного провадження?
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Обвинувачення
процесуальних явищ.

-

одне

з

найдавніших

і

найбільш

значних
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Питання обвинувачення взагалі і державного обвинувачення, зокрема,
завжди перебувають у центрі уваги юристів-теоретиків і практиків.
Поняття і суть обвинувачення в юридичній літературі висвітлено
недостатньо, підходи науковців до його розуміння різні.
Не зупиняючись на аналізі наявних у спеціальній літературі підходів
щодо цього питання, узагальнивши їх, можна стверджувати, що більшість
науковців і практиків під обвинуваченням розуміють:
1. Опис у процесуальних документах злочинної дії чи бездіяльності,
інкримінованої конкретній особі.
2. Процесуальну діяльність уповноважених законом органів та осіб,
спрямовану на викриття винного у вчиненні злочину і його засудження.
Саме ця діяльність, становлячи основу кримінального процесу, і
реалізується прокурором на судових стадіях провадження у кримінальних
справах.

Нормативні матеріали та література:
1. Конституція України. – К., 1996.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України.
3. Рекомендація R/2000/19 Комітету Міністрів держав - членів Ради
Європи "Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства //
Вісник прокуратури. – 2001. - № 2.- С. 71-77.
4. Наказ № 3 гн від 19 вересня 2005 року "Про організацію участі
прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання
державного обвинувачення”.
5. Бардук В.Участь державного обвинувача у кримінальному судочинстві:
як організувати роботу в районній прокуратурі // Вісник прокуратури. 2000.- № 3.
6. Бурдейний С.М., Руслова Л. Підготовка та участь прокурора у розгляді
кримінальних справу суді: першої інстанції. Навч-метод. Посібник.. К.,
національна академія прокуратури України, 2005.
7. Герасимчук О. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора
від обвинувачення // Вісник національної академії прокуратури України
-2007. -№4. –С.80-85.
8. Давиденко Л., Куц В.П. Процесуальні функції прокурора у
кримінальному судочинстві // Вісник національної академії прокуратури
України. -2008. –№2. –С.65-72.
9. Дадерко Л. Культура і стиль обвинувальної промови прокурора // Право
України. - 2000.- № 11.
10. Державне обвинувачення. Довідник з питань організації роботи з
підтримання державного обвинувачення. / Генеральна прокуратура
України К., 2003.
11. Долежан В.В., Полянський Ю.Є. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у
світлі рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури. - 2003.- № 12.
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12. Жученко Д. Вплив прокурора на порушення судами законних прав та
інтересів учасників судового розгляду // Вісник прокуратури. - 2001. - №
2.
13. Ковальова Я. Проблемні аспекти відмови державного обвинувача від
обвинувачення // вісник національної академії прокуратури україни. 2007. -№1. –С.112-115.
14. Котик З. Участь прокурора в стадії попереднього розгляду кримінальної
справи // Прокуратура, людина, держава. - 2005. - № 3.
15. Крючко Ю. Проблеми підтримання державного обвинувачення у
справах про навмисні вбивства. – Харків: 2000.
16. Лобач В. Повноваження прокурора як головного суб’єкта
кримінального переслідування // Прокуратура, людина, держава. - 2005.
-№ 7.
17. Маляренко В. Слово судді про прокурора і прокуратуру. // Вісник
національної академії прокуратури України. -2008. -№2. С. 7-15.
18. Олійник О. Прокурорська риторика як комплексна міждисциплінарна
наука // Вісник національної академії прокуратури України. -2008. -№1.
–С.106-111.
19. Організація роботи прокурора у кримінальному судочинстві. –Одеса. –
прокуратура Одеської області, -2007.
20. Півненко В. Змагальність сторін у кримінальному судочинстві:
проблеми і шляхи їх вирішення // Вісник національної академії
прокуратури України. -2006. -№4. –С.75-79.
21. Полянський Ю. Є. Проблеми і тенденції розвитку прокурорського
нагляду в Україні // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її
діяльності в сучасних умовах. – Харків; 1998.
22. Пономарьова Н. Практика реалізації повноважень прокурора зі зміни
обвинувачення у судовому розгляді кримінальних справ // вісник
національної академії прокуратури України. -2006. -№2. –с.96-102.
23. Промова прокурора в судових дебатах. Навч.-метод. пос. - К.:
Генеральна прокуратура України, 1997.
24. Роготюк І.В. Обвинувачення в кримінальному процесі України. – К.:
Атака. – 2005.
25. Скулиш Є. Проблеми застосування положень Європейської конвенції
про захист прав людини та основних свобод у кримінальному процесі
України // вісник національної академії прокуратури України. -2006. №3. –С.107-112.
26. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що
забезпечують права обвинуваченого. - X.: Факт, 2004. - 200 с.
27. Хруслова Л. Щодо процесуальної рівності сторін, диспозитивності у
кримінальному переслідуванні та порядку звільнення осіб від
кримінальної відповідальності // Прокуратура, людина, держава. - 2005.
- № 4.
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28. Хруслова Л. Актуальні питання реформування кримінальнопроцесуального законодавства та проекту Закону "Про прокуратуру" //
Право України. - 2005. - № 5.

Тема 9. Представництво прокуратурою інтересів громадян або
держави у суді
Лекція – 2 години.
Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадян і
держави у суді. Підстави та форми прокурорсько-судового представництва.
Звернення прокурора до суду з позовами і заявами. Участь прокурора у
розгляді цивільних справ. Участь прокурора у розгляді господарських справ.
Основні напрямки по представництву в суді інтересів держави.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадян і
держави у суді.
2. Підстави та форми прокурорсько-судового представництва.
3. Звернення прокурора до суду з позовами і заявами.
4. Участь прокурора у розгляді цивільних справ.
5. Участь прокурора у розгляді господарських справ.
6. Основні напрямки по представництву в суді інтересів держави.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
7. Основні напрямки представництва в суді інтересів громадян, які не в
змозі захистити свої порушені або оспорюванні права.
8. Участь прокурора у перегляді судових рішень по цивільних,
господарських та адміністративних справах.
9. Екологічні позови прокурорів.

Завдання
1. Які є етапи діяльності прокурора, що називається "представництво інтересів
громадянина або держави у суді" у випадках його участі у розгляді цивільних
справ?
2. Які етапи представництва прокурором інтересів держави і громадянина у
випадках його участі в господарському суді?
3. Які форми представництва прокуратури у цивільному та господарському
судочинствах?
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4. В яких випадках прокурор зобов'язаний звернутись до суду із позовом або
вступити у розглядувану судом справу?
5. Які особливості участі прокурора у провадженні в справах, що виникають
у зв'язку з адміністративними правовідносинами, і в справах особливого
провадження?
6. Якими правами наділений прокурор, котрий бере участь у розгляді
цивільної справи судом першої інстанції?
7. У чому відмінність повноважень прокурора, пов'язаних з його участю у
розгляді цивільних справ судами апеляційної та касаційної інстанцій?
8. Що таке апеляційне провадження? З якого часу і в зв'язку із чим у цивільне
та господарське судочинство запроваджено інститут апеляції?
9. Які підстави звернення прокурора з позовом до господарського суду
першої інстанції?
10. Які особливості участі прокуратури у перегляді рішень та ухвал суду у
цивільних справах за нововиявленими обставинами?
11. Які особливості участі прокурора у перегляді рішень, ухвал, постанов у
господарських справах за нововиявленими обставинами?
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави у
суді як самостійого її виду діяльності, згідно ст. 36-1 Закону - це здійснення
прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на
захист у загальних та спеціалізованих судах інтересів громадянина або
держави у випадках, передбачених законом.
Приводами для дій прокурора щодо здійснення представництва
можуть бути:
1) звернення в прокуратуру громадянина;
2) звернення в прокуратуру державного органу, підприємства, установи, організації;
3) безпосереднє виявлення прокурором порушеного права громадянина чи держави.
Підставами представництва у суді:
а) інтересів громадянина є неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої
порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження;
б) інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень
економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок
протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що
вчиняються у відносинах між ними або з державою (ч.2 ст.36-1 Закону).
Прокурор звертається до суду за захистом прав та свобод громадян,
коли цього вимагає охорона державних інтересів, а також представляє в суді
інтереси держави.
При наявності великої кількості державних органів спеціальної
компетенції, які тією чи іншою мірою покликані захищати законність,
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втручання прокурора у процес вирішення спорів про право допустиме лише в
разі виявлення найістотніших правопорушень, з урахуванням дійсної чи
потенційної шкоди, яка заподіюється чи може бути заподіяна державним чи
індивідуальним інтересам.

Нормативні матеріали та література:
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- 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).
3. Цивільний процесуальний кодекс України.
4. Господарсько-процесуальний кодекс України.
5. Кодекс адміністративного судочинства України.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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адміністративного суду // Вісник прокуратури України. -2008. -№1. –
С.55-62.
13. Руденко М. Представництво прокурора в адміністративному суді:
поняття, сутність і проблеми // Вісник національної академії
прокуратури України. -2008. –№1. –С.112-117.
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Тема 10. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших засобів примусового характеру пов‘язаних з обмеженням
свободи громадян.
Лекція – 2 години.
Завдання і предмет прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян. Повноваження прокурора прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальним
справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру,
пов»язаних з обмеженням свободи громадян. Прокурорський нагляд за
додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього
ув‘язнення (слідчих ізоляторах). Прокурорський нагляд за додержанням
законів у місцях позбавлення або обмеження волі.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Завдання і предмет прокурорського нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
2. Повноваження прокурора прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальним
справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру,
пов»язаних з обмеженням свободи громадян.
3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання
затриманих та попереднього ув‘язнення (слідчих ізоляторах).
4. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення
або обмеження волі.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
5. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні
покарань, не пов‘язаних із позбавленням волі.
6. Прокурорський нагляд при застосуванні примусових заходів
медичного та виховного характеру до осіб, які скоїли суспільно небезпечні
діяння.
7. Нагляд прокурора за виконням законів при умовно-достроковому
звільненні від відбування покарання.
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8. Повноваження прокурора з виявлення порушень законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої
свободи громадян.
9. Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення
порядку відбування покарань, прав і законних інтересів засуджених.
Обов'язковість вказівок прокурора.

Завдання:
1. Завдання і мета нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.
2. Специфіка прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах.
3. Значення нагляду за діяльністю кримінально-виконавчої системи.
4. Безпосередні напрями діяльності прокуратури в процесі здійснення нагляду
за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах тощо.
5. Охарактеризуйте правову базу здійснення прокуратурою нагляду за
діяльністю кримінально-виконавчої системи.
6. Правові засоби прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
Специфічні риси цієї галузі прокурорського нагляду полягають у тому,
що:
1) вона виконує роль головного гаранта дотримання прав і свобод
громадян, які перебувають в органах і установах, котрі реалізовують заходи
процесуального примусу та судові рішення у кримінальних справах (органи і
установи Державного департаменту України з питань виконання покарань).
Ця роль гаранта обумовлена наявністю у прокуратури імунітету від місцевих
та відомчих впливів, її особливим становищем у системі контролю шляхом
нагляду за законністю дій та актів службових осіб названих вище органів і
установ;
2) їй властивий ініціативний характер його здійснення, й такий що не
вимагає обов'язкової наявності сигналів про порушення законності;
3) вона має чітко виражений владний характер повноважень прокурора,
якими забезпечується його безпосередня участь у встановленні й усуненні
порушень законодавства.
Дана галузь прокурорського нагляду має важливе значення для
додержання
норм
кримінального,
кримінально-процесуального
та
кримінально-виконавчого законодавства, які регламентують порядок та умови
утримання під вартою, виконання покарання й застосування інших заходів
примусового характеру, сприяючи досягненню їх завдань.
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Прокурорський нагляд чинить позитивний вплив на функціонування
кримінально-виконавчої системи, беручи активну участь у вирішенні завдань
щодо неухильного додержання й правильного застосування законів, які
регламентують основні питання діяльності органів та установ цієї системи.
Прокурорам належить провідна роль у припиненні, усуненні й
попередженні порушень законів в місцях утримання під вартою підозрюваних
та обвинувачених у вчиненні злочинів осіб, а також тих, щодо котрих
застосовані примусові заходи медичного характеру.
Окрім цього, діяльність прокурора слугує справі реального
забезпечення прав і свобод специфічної категорії осіб, які утримуються у
кримінально-забезпечувальних та кримінально-виконавчих органах і
установах. Адже можливості цих громадян щодо забезпечення ними свого
захисту, слід визнати, справді доволі обмежені.
Можна також наголосити на значущості наглядової діяльності
прокурорів щодо охорони законних інтересів співробітників кримінальновиконавчої системи, праця котрих, значною мірою, проходить у складних і
важких умовах.

Нормативні матеріали та література:
1. Конституція України. – К., 1996.
2. Закон
України "Про прокуратуру" // Відомості Верховної Ради
України, - 1991.- № 53.- Ст. 793 (з наступники змінами).
3. Кримінально-виконавчий кодекс України
4. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини" // Відомості Верховної Ради України, - 1998. - № 20. - Ст. 99.
5. Наказ Генерального прокурора України № 8 гн від 19 вересня 2005 р.
"Про організацію прокурорського нагляду 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".
6. Курило М.П. Нагляд за додержанням прав і законних інтересів
засуджених до позбавлення волі / Автореф. дис... канд. юрид. наук. Харків, 1997.
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2001.
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10.Сухонос В. Прокурорській нагляд за виправно-трудовими установами. Прокуратура, людина, держава. - 2005.- № 1.

42

11. Шость Н.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при
застосуванні для неповнолітніх примусових заходів виховного характеру.
Навч.пос. – Харків; 1998.

ТЕМА 11. Організація діяльності органів прокуратури в
іноземних державах
Лекція – 2 години.
Організація прокуратури в Російській Федерації. Організація прокуратури
у Франції. Організація прокуратури у Німеччині. Державна (королівська)
служба кримінального переслідування і обвинувачення у Великобританії.
Семінар - 1 година.
РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
1. Організація прокуратури в Російській Федерації.
2. Організація прокуратури у Франції.
3. Організація прокуратури у Німеччині.
4. Державна (королівська) служба кримінального переслідування і
обвинувачення у Великобританії.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (7 годин)
5. Організація прокуратури в США (Аторнейська служба).
6. Співробітництво органів прокуратури України та інших держав у
боротьбі зі злочинністю.
7. Організація прокуратури в інших державах пострадянського простору.
8. Організація прокуратури в інших країнах континентальної Європи.
Завдання:
1. Організація прокуратури в Російській Федерації.
2. Організація прокуратури в інших державах пострадянського простору.
3. Організація прокуратури в країнах континентальної Європи.
4. Організація прокуратури в США.
5. Співробітництво органів прокуратури України та інших держав у
боротьбі зі злочинністю.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ ТЕМИ
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Зародження і розвиток органів прокуратури, їх функцій у різних
країнах проходили по-різному.
Класичними є органи прокуратури Франції і ті, що побудовані на її
зразках. Це прокуратури Італії, Бельгії, Голландії, Греції, Німеччини, Росії та
інших. А в таких країнах, як Англія, Шотландія, Ісландія та інші по суті
відсутні органи прокуратури в нашому розумінні, а функції обвинувачення
виконують спеціальні служби кримінального переслідування. У США ці
функції здійснює Аторнейська служба.

Нормативні матеріали та література:
1. Дашков Г., Кигас В. Прокуратура в ФРГ // Законность.- 1995. - № ІІ.
2. Додонов В.Н., Крутских В.Е. Прокуратура в России и зарубежом. – М.,
2001.
3. Грицаєнко Л. Конституційно-правовий статус прокуратури в країнах
роман-германської правової системи /на прикладі Франції/ Вісник
національної академії прокуратури України. -2007. -№2. –С.73-81.
4. Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи. –К.: Кіновар, 2006.
5. Михайленко О. Прокуратура Федеративної Республіки Німеччини:
становлення і повноваження // Право України. - 2000.- № 5.
6. Мичко М.І. Прокуратура європейських держав постсоціалістичної
системи. - Донецьк: 2001. - 326 с.
7. Ольховий В. Кадри і вимоги сьогодення // Вісник прокуратури. – 2000. № 2.
8. Стуканов А.П. Прокурорский надзор в Российской Федерации //
Правоведение. - 2000. - № 5.
9. Сухонос В.В., Марочкин И.Е., Богуцкий В.В. Организационно-правовые
проблемы кадрового обеспечения органов прокуратуры. - Сумы: 2000. 220 с.
10. Якимчук М.К. Проблеми управління в органах прокуратури: теорія і
практика. – К.: 2001.
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ ІІ
1. Предмет та завдання прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
2. Повноваження прокурора з виявлення порушень законів. Перевірка
виконання законів.
3. Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення закону.
4. Пріоритетні напрямки прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
5. Нагляд за додержанням та застосуванням законів про захист прав
неповнолітніх.
6. Використання повноважень прокурора з нагляду за додержанням і
застосуванням законів для захисту прав і законних інтересів громадян.
7. Нагляд за додержанням законів органами місцевого самоврядування.
8. Нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про
адміністративні правопорушення.
9. Методика проведення прокурорських перевірок
за виконанням
законодавства про власність.
10.Методика прокурорського нагляду за виконанням податкового
законодавства.
11.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про працю.
12.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону
здоров’я.
13.Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо соціального
захисту пільгових категорій громадян.
14.Прокурорський нагляд за додержанням громадянських і політичних
прав громадян.
15.Предмет і завдання прокуроського нагляду за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство.
16.Повноваження прокурора при нагляді за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
та досудове слідство.
17.Розслідування кримінальних справ прокуратурою.
18.Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації і розгляді
заяв і повідомлень про злочини.
19.Нагляд за додержанням законів при порушенні або відмові у порушенні
кримінальних справ.
20.Участь прокурора у вирішенні питань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.
21.Нагляд за законністю зупинення і закінчення досудового слідства.
22.Продовження прокурором строків досудового слідства.
23.Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів по
боротьбі зі злочинністю.
24.Поняття та завдання державного обвинувачення.
25.Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення.
26.Участь прокурора у судовому слідстві.
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27.Участь прокурора у судових дебатах.
28.Обвинувальна промова прокурора, її структура і зміст.
29.Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.
30.Участь прокурора в перегляді судових рішень по кримінальних справах.
31.Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадян і
держави у суді.
32.Підстави та форми прокурорсько-судового представництва.
33.Звернення прокурора до суду з позовами і заявами.
34.Участь прокурора у розгляді цивільних справ.
35.Участь прокурора у розгляді господарських справ.
36.Основні напрямки по представництву в суді інтересів держави.
37.Основні напрямки представництва в суді інтересів громадян, які не в
змозі захистити свої порушені або оспорюванні права.
38.Участь прокурора у перегляді судових рішень по цивільних,
господарських та адміністративних справах.
39.Завдання і предмет прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.
40.Повноваження прокурора
прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальним
справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру,
пов»язаних з обмеженням свободи громадян.
41.Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання
затриманих та попереднього ув‘язнення (слідчих ізоляторах).
42.Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення
або обмеження волі.
43.Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань,
не пов‘язаних із позбавленням волі.
44.Прокурорський нагляд при застосуванні примусових заходів медичного
та виховного характеру до осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння.
45.Нагляд прокурора за виконням законів при умовно-достроковому
звільненні від відбування покарання.
46.Організація прокуратури в Російській Федерації.
47.Організація прокуратури у Франції.
48.Організація прокуратури у Німеччині.
49.Державна (королівська) служба кримінального переслідування і
обвинувачення у Великобританії.
50.Організація прокуратури в США (Аторнейська служба).
51.Співробітництво органів прокуратури України та інших держав у
боротьбі зі злочинністю.
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Питання для підготовки до іспиту
«ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД».
Поняття та завдання прокурорського нагляду в Україні.
Предмет та система курсу «Прокурорський нагляд в Україні».
Місце курсу в системі інших юридичних дисциплін.
Правові основи організації та діяльності прокуратури в Україні.
Історія виникнення органів прокуратури як державного органу.
Місце прокуратури у державному механізмі.
Структура, значення та основні положення Закону України «Про
прокуратуру».
8. Створення та етапи розвитку органів прокуратури в Україні.
9. Співвідношення прокурорського нагляду з контрольно-наглядовими
функціями інших органів.
10.Система та порядок формування органів прокуратури України.
11.Поняття та система принципів організації і діяльності органів
прокуратури України.
12.Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України.
Регламент та структура Генеральної прокуратури України.
13.Генеральний прокурор України, порядок призначення та звільнення
його з посади.
14.Прокуратури областей і прирівняні до них прокуратури.
15.Міські, районні та міжрайонні прокуратури України.
16.Спеціалізовані прокуратури.
17.Колегіальні органи в системі прокуратури України.
18.Загальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
19.Спеціальні принципи організації і діяльності прокуратури України.
20.Організаційні принципи діяльності прокуратури України.
21.Повноваження Генерального прокурора по управлінню органами
прокуратури.
22.Науково-учбові та інші заклади органів прокуратури України.
23.Посадові особи в органах прокуратури. Вимоги щодо них.
24.Порядок призначення та звільнення працівників прокуратури.
25.Порядок атестації та класні чини працівників прокуратури.
26.Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських
працівників.
27.Материальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури.
28.Засоби правового захисту працівників прокуратури.
29.Підготовка, розстановка і виховання кадрів органів прокуратури.
30.Етичні основи прокурорської діяльності.
31.Значення організації роботи та управління в органах прокуратури для
належного виконання покладених на них завдань.
32.Розмежування компетенції між органами прокуратури та розподіл
обов’язків між посадовими особами.
33.Планування роботи в органах прокуратури.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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34.Облік роботи, статистична звітність і законодавчо-систематизаційна
робота в органах прокуратури.
35.Узагальнення і аналіз прокурорсько-слідчої практики.
36.Використання комп'ютерної техніки в організаційно-управлінській
діяльності органів прокуратури.
37.Організація контролю виконання та перевірки роботи підпорядкованих
прокуратур.
38.Тактика та методика прокурорського нагляду.
39.Розгляд заяв та скарг в органах прокуратури та організація прийому
громадян.
40.Система і класифікація функцій органів прокуратури.
41.Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
42.Ненаглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.
43.Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління.
44.Повноваження
органів
прокуратури
при
здійсненні
своїх
конституційних функцій.
45.Правові акти прокурорського реагування, їх загальна характеристика.
46.Предмет та завдання прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
47.Повноваження прокурора з виявлення порушень законів. Перевірка
виконання законів.
48.Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення закону.
49.Пріоритетні напрямки прокурорського нагляду у сфері правозахисту.
50.Нагляд за додержанням та застосуванням законів про захист прав
неповнолітніх.
51.Використання повноважень прокурора з нагляду за додержанням і
застосуванням законів для захисту прав і законних інтересів громадян.
52.Нагляд за додержанням законів органами місцевого самоврядування.
53.Нагляд за додержанням органами внутрішніх справ законодавства про
адміністративні правопорушення.
54.Методика проведення прокурорських перевірок
за виконанням
законодавства про власність.
55.Методика прокурорського нагляду за виконанням податкового
законодавства.
56.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про працю.
57.Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону
здоров’я.
58.Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо соціального
захисту пільгових категорій громадян.
59.Прокурорський нагляд за додержанням громадянських і політичних
прав громадян.
60.Предмет і завдання прокуроського нагляду за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та
досудове слідство.

48

61.Повноваження прокурора при нагляді за виконанням законів
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання
та досудове слідство.
62.Розслідування кримінальних справ прокуратурою.
63.Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації і розгляді
заяв і повідомлень про злочини.
64.Нагляд за додержанням законів при порушенні або відмові у порушенні
кримінальних справ.
65.Участь прокурора у вирішенні питань про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.
66.Нагляд за законністю зупинення і закінчення досудового слідства.
67.Продовження прокурором строків досудового слідства.
68.Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів по
боротьбі зі злочинністю.
69.Поняття та завдання державного обвинувачення.
70.Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення.
71.Участь прокурора у судовому слідстві.
72.Участь прокурора у судових дебатах.
73.Обвинувальна промова прокурора, її структура і зміст.
74.Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.
75.Участь прокурора в перегляді судових рішень по кримінальних справах.
76.Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадян і
держави у суді.
77.Підстави та форми прокурорсько-судового представництва.
78.Звернення прокурора до суду з позовами і заявами.
79.Участь прокурора у розгляді цивільних справ.
80.Участь прокурора у розгляді господарських справ.
81.Основні напрямки по представництву в суді інтересів держави.
82.Основні напрямки представництва в суді інтересів громадян, які не в
змозі захистити свої порушені або оспорюванні права.
83.Участь прокурора у перегляді судових рішень по цивільних,
господарських та адміністративних справах.
84.Завдання і предмет прокурорського нагляду за додержанням законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян.
85.Повноваження прокурора
прокурора при здійсненні нагляду за
додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальним
справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру,
пов»язаних з обмеженням свободи громадян.
86.Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання
затриманих та попереднього ув‘язнення (слідчих ізоляторах).
87.Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення
або обмеження волі.
49

88.Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань,
не пов‘язаних із позбавленням волі.
89.Прокурорський нагляд при застосуванні примусових заходів медичного
та виховного характеру до осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння.
90.Нагляд прокурора за виконням законів при умовно-достроковому
звільненні від відбування покарання.
91.Організація прокуратури в Російській Федерації.
92.Організація прокуратури у Франції.
93.Організація прокуратури у Німеччині.
94.Державна (королівська) служба кримінального переслідування і
обвинувачення у Великобританії.
95.Організація прокуратури в США (Аторнейська служба).
96.Співробітництво органів прокуратури України та інших держав у
боротьбі зі злочинністю.
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