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Завдання для самостійної роботи 

 

 

ТЕМА 1: Загальні положення діяльності органів прокуратури. 

 

Тематика рефератів: 

1. Прокуратура в державно-правовій системі України. 

2. Принципи організації та діяльності прокуратури України. 

3. Функції та правові засади діяльності прокуратури України. 

4. Проблематика визначення поняття «прокурор». 

 

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. 

 

   Тематика рефератів: 

1. Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами досудового розслідування. 

2. Сучасні проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами  досудового розслідування. 

3. Прокурорський нагляд за додержанням законів при повідомленні особі 

про підозру.  

4. Питання конфлікту інтересів при здійсненні прокурорського нагляду за 

додержанням прав захисника у кримінальному провадженні.  

 

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. 

 

                                        Тематика рефератів: 

1. Процесуальне положення прокурора в суді. 

2. Судова промова державного обвинувача. 

3. Апеляційна скарга прокурора на незаконний вирок суду першої 

інстанції. 

4. Відмова прокурора від обвинувачення: проблемні питання 

прийняття рішення про відмову. 

 

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. 

 

                                              Тематика рефератів: 

1. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах - конституційна функція органів прокуратури 

України. 

2. Обсяг повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням 

законів адміністрацією виправних і виховних колоній.  

3. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при 

виконанні покарань органами та установами, що не входять до 

системи Державної пенітенціарної служби України. 

4. Організаційне і методичне керівництво прокурорським наглядом за 

додержанням законів при виконанні  судових рішень у кримінальних 

справах.  

 

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. 

             

     Тематика рефератів: 

1. Поняття судового контролю у працях вітчизняних вчених.  

2. Слідчий суддя – нова процесуальна фігура в кримінальному процесі 

України. 

3. Вимоги до особи слідчого судді, порядок його призначення на посаду. 

4. Контрольно-дозвільні функції слідчого судді. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

 

 
ТЕМА 1. Загальні положення діяльності органів прокуратури. 

1. Підготувати тести для оцінки якості знань студентів по темі №1. 

2. Підготувати рецензію на опубліковану наукову статтю з даної 

тематики. 

3. Підготувати тези виступу на науково-практичній конференції 

(семінарі) по темі №1. 

 

 

ТЕМА 2. Нагляд за додержанням законів органами досудового 

розслідування. 

1. Підготувати текст повідомлення особі про підозру.  

2. Підготувати тести для оцінки знань студентів по темі №2. 

3. Підготувати електронну презентацію теми №2. 

4. Підготувати рецензію на опубліковану наукову статтю по даній 

тематиці. 

5. Підготувати тези власного виступу на науково-практичній 

конференції (семінарі) з означеної тематики. 

 

 

ТЕМА 3. Підтримання державного обвинувачення в суді. 

1. Підготувати тези судової промови державного обвинувача по 

обвинуваченню особи за ч. 3 ст. 185 КК України. 

2. Підготувати тести для оцінки знань студентів по темі №3. 

3. Підготувати рецензію на опубліковану наукову статтю, тези виступу на 

науково-практичній конференції (семінарі) з даної тематики. 

 

 

ТЕМА 4. Прокурорський нагляд за виконанням судових рішень у 

кримінальних справах. 

1. Підготувати постанову прокурора про звільнення засудженого з 

дисциплінарного ізолятора у зв’язку з невідповідністю суворості 

накладеного стягнення вчиненому проступку. 

2.  Підготувати тести для оцінки знань студентів по темі №4. 

3. Підготувати рецензію на наукову статтю по даній тематиці. 

 

 

ТЕМА 5. Судовий контроль у кримінальному судочинстві. 

1. Підготувати текст повідомлення слідчого про дату, час та місце 

проведення процесуальної дії особі, участь якої у такій дії не є 

обов’язковою.  



2. Підготувати тести для оцінки знань студентів по темі №5. 

3. Підготувати рецензію на наукову статтю по даній тематиці. 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

15 

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. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

12 

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. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань переважно ґрунтується на знанні чинного 
законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

10 

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. 

8 

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. 

5 

Студент не виконав всіх завдань, при виконанні частини з завдань 
допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 
навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Студент не виконав жодного завдання 

 

 

БА

Л 

ЗА ЗМІСТ РЕФЕРАТУ 

0 не виконано 



4 

порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, студент доповідає 

безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою 

реферату дати не може. 

6 

вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, студент 

підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання 

аудиторії. 

8 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь 

здійснюється за планом без використання тексту реферату, студент 

відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено 

9 
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом 

10 

вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, студент вільно 

доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з 

аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 

Б
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ПОЯСНЕННЯ 

15 

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. 

12 

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. 

10 

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. 



8 

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. 

5 

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 Індивідуальна робота не виконана 

 

 

 

Рекомендована література 

 

1. Основна: 

 

1.1. Конституція України. – К., 1996. 

1.2. Акти міжнародного права: 

1.2.1. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности». Страсбург, 8 ноября 

1990 г. 

1.2.2. Конвенція (МЗС) № 811 від 08.11.90 Про відмивання, пошук, 

арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. 

1.2.3.Конвенція про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів 

та психотропних речовин від 19 грудня 1988р. Ратифіковано Україною 25 

квітня 1991 р. 

1.2.4.Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

на 2002-2010 роки (схвалено розпорядженням КМУ від 24 січня 2002 р. №26-

р). 

1.2.5. Єдина Конвенція про наркотичні засоби від 30 березня 1961 р. 

Ратифікована СРСР 10 січня 1964 р. 

1.2.6. Конвенція про кіберзлочинність, Будапешт, 23.11.2001 

Ратифікована Україною 07 вересня 2005 р. 

1.3.1. Кримінальний кодекс України. – К., 2001. 

1.3.2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К., 2001. 

1.3.3. Кримінальний процесуальний кодекс України. – Х., 2012. 

1.3.4. Закон України "Про Національну поліцію" № 580 від 02.07.2015 

р. 

1.3.5. Закон України "Про прокуратуру" № 1789–12 від 25.11.1991 р. 

1.3.6. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" № 2135-2 

від 18.02.1992 р. 



1.3.7. Закон України "Про службу безпеки України" № 2229-12 від 

5.03.1992 р. 

1.3.8. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю" № 3341-12 від 30.06.1993 р. 

1.3.9. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві" № 3783-12 від 23.12.1993 р. 

1.3.10. Закон України "Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів" № 3781-12 від 23.12.1993 р. 

1.3.11. Закон України "Про адвокатуру" № 2887-12 від 19.12.1992 р. 

1.3.12. Закон України "Про судову експертизу" № 4038-12 від 

25.02.1994 р. 

1.3.13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Кримінально-процесуального кодексу 

України» № 4652–ΥΙ від 13 квітня 2012 року. 

1.3.14. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 

грудня 2002 р. (зі змінами та доповненнями). 

1.3.15.Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. (зі 

змінами та доповненнями). 

1.3.16.Закон України «Про захист інформації в автоматизованих 

системах» від 5 липня 1994 р. (зі змінами та доповненнями). 
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