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Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Присяжна Анна Василівна, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/prysyazhna-melanchuk-anna-vasylivna). 

Семінарські заняття, консультації:  

Присяжна Анна Василівна, доцент кафедри кримінального права та 

процесу, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://univer.km.ua/profile/prysyazhna-melanchuk-anna-vasylivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основною метою вивчення цієї навчальної дисципліни у вищих 

юридичних навчальних закладах є набуття знань з питань правового 

регулювання організації та діяльності прокуратури, перспектив 

подальшого її розвитку і реформування з врахуванням перспектив 

входження України до європейського правового простору, підготовка 

майбутніх випускників до роботи в органах прокуратури. Дисципліна 

вивчається з метою розкриття основних напрямів діяльності органів 

прокуратури, розкриття значення цієї діяльності для реалізації прав і 

свобод громадян, їх правового виховання, зміцнення законності і 

правопорядку, охорони інтересів держави і суспільства. Завдання курсу 

полягає в пізнанні студентами природи предмета, принципів 

прокуратури України; вивченні особливостей професії юриста, 

характеристику основних напрямків діяльності прокуратури, поняття 

організації роботи в органах прокуратури, його правової, етичної 

культури; ознайомлення студентів з основними положеннями 

міжнародно-правових та національних законодавчих актів, що 

визначають акти прокурорського реагування.  

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до 

стандарту вищої освіти 

Загальні компетентності:  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

національного права, а також змісту правових інститутів. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 



СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 

СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) з достатньою обґрунтованістю. 

12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно 

і зрозуміло. 

13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

18. Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 

цінностей та принципів функціонування національної правової 

системи. 

19. Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 

основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Прокуратура в системі державних органів України 

Тема 2 Засади організації та діяльності органів прокуратури України. 

Статус прокурора 

Тема 3 Організаційні основи системи прокуратури України 

Тема 4 Порядок зайняття посади прокурора та порядок звільнення 

прокурора з адміністративної посади 

Тема 5 Дисциплінарна відповідальність прокурора. Звільнення 

прокурора з посади, припинення, зупинення його повноважень на 

посаді 

Тема 6 Підтримання публічного обвинувачення в суді 

Тема 7 Організація і процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням 

Тема 8 Представництво інтересів громадянина або держави в суді 

Тема 9 Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян 

Тема 10 Етика прокурорської діяльності Міжнародне співробітництво 

органів прокуратури України 

 


