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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1: Загальні положення діяльності органів прокуратури. 

 

Семінарське заняття № 1– 2 год. 

                                                          План 

1. Поняття та загальна характеристика прокурорського нагляду в Україні. 

2. Завдання і система курсу “Прокурорський нагляд та судовий контроль у 

кримінальному судочинстві”.  

3. Співвідношення прокурорського нагляду із суміжними дисциплінами. 

4. Правові засади організації та діяльності прокуратури в Україні.  

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  

поняття і система органів прокуратури України; правові засади організації та 

діяльності органів прокуратури; співвідношення прокурорського нагляду із 

суміжними дисциплінами. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.15, 

1.41., 2.1-2.2, 3.4, 4.11, 4.5, 5.12. 

 

 

ТЕМА 2: Нагляд за додержанням законів органами досудового 

розслідування. 

Семінарське заняття № 2– 4 год. 

ПЛАН 

 

1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів 

органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. 

2. Повноваження прокурора у процесі здійснення нагляду за органами 

досудового розслідування.  

3. Нагляд за додержанням вимог закону щодо участі захисника у 

кримінальному провадженні. 

4. Прокурорський нагляд за додержанням закону щодо повідомлення про 

підозру та під час вивчення обвинувального акту слідчого. 

5. Призначення та заміна прокурора. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
знати поняття, зміст і повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами досудового розслідування. 

  

 Рекомендована література до Теми 2: 1.1, 1.3.3, 1.3.15, 1.3.8, 1.4.2, 

2.2. 

 

 

 



ТЕМА 3: Підтримання державного обвинувачення в суді. 

 

Семінарське заняття №3 – 4 год. 

План 

 

1. Процесуальне положення прокурора в суді.  

2. Участь прокурора в судовому провадженні і судових 

дебатах. 

3. Повноваження прокурора щодо оскарження судових рішень 

в апеляційному порядку. 

4. Повноваження прокурора щодо оскарження судових рішень 

в касаційному порядку. 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

знати, розуміти та уміти пояснити зміст діяльності прокурора з підтримання 

державного обвинувачення в суді, а також сутність, предмет і завдання 

нагляду за додержанням законів при виконанні  кримінальних покарань.  

  

Рекомендована література до Теми 3: 1.1, 1.3.3, 1.3.6, 1.3.15, 1.3.8, 1.4.2, 

2.2. 

 

 

ТЕМА 4. Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень у 

кримінальних справах. 

                                                                 Семінарське заняття№4 – 4 год. 

ПЛАН 

 

1. Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням 

законів при виконанні  кримінальних покарань.  

2. Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів 

при виконанні кримінальних покарань.  

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях 

позбавлення та обмеження волі.  

4. Прокурорський нагляд за додержанням законів при 

виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.  

5. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення 

законів при виконанні покарань. 

 

 Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
знати, розуміти зміст діяльності і повноваження прокурора щодо нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах; 

форми реагування прокурора на встановлені порушення порядку і правил 

виконання/відбування покарань.  

  

Рекомендована література до Теми 4: 1.1, 1.2.1-1.2.4, 1.4.3-1.4.8, 4.5, 5.8, 

6.1. 



 

ТЕМА 5: Судовий контроль у кримінальному судочинстві. 

             

       Семінарське заняття №5 – 2 год. 

План 

 

1. Поняття і завдання судового контролю у кримінальному 

провадженні.  

2. Повноваження слідчого судді. 

3. Міжнародні нормативно-правові акти, що стосуються 

здійснення судового контролю. 

Обсяг знань, вмінь студента після вивчення теми: правильне 

розуміння завдань і повноважень слідчого судді і суду щодо забезпечення 

прав і свобод громадян у судовому провадженні. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1, 1.2.1-1.2.4, 1.3.1-1.3.3, 

1.3.6, 1.3.11, 1.3.16, 5.1-5.2. 

 

 

 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

на високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 

всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна активність 

та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; 

в основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 

ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; 

практичні навички та вміння мають поверхневий характер, потребують 

подальшого напрацювання та закріплення; навчальні завдання, 

передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані з 

помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, 

прогалини у знаннях не носять істотного характеру; практичні навички 

та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 

виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює 

терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні 

помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними 

для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 

 

 

 


