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Силабус навчальної дисципліни  

«ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ»  
  

Спеціальність: 081 Право  

Галузь знань: 08 Право   

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку  

Семестр  Осінній семестр  

Обсяг дисципліни,  кредити 

ЄКТС/години  

3 кредити920 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет вивчення)  

напрями діяльності прокуратури України, сутність і значення 

прокурорської діяльності в Україні, цілі і завдання діяльності 

прокуратури, сучасний стан, проблеми та перспективи 

вдосконалення органів прокуратури України, правові основи 

діяльності, засади організації та діяльності, структуру органів 

прокуратури.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета)  

Навчальна дисципліна  розглядає сукупність взаємопов’язаних 

положень загальнотеоретичного, правового та методичного 

характеру щодо організації та діяльності прокуратури України. 

Практичне використання набутих знань у сфері прокурорського 

нагляду та розслідуванні небезпечних злочинів  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

знати сутність прокурорської діяльності, її характерні ознаки, 

завдання та функції прокуратури; поняття і значення принципів 

організації та діяльності органів прокуратури; організацію роботи й 

управління в органах прокуратури України;   уміти розкрити 

правовий статус прокурорських працівників, особливості 

проходження ними служби в органах прокуратури; поняття, 

значення і сутність кожної засади організації та діяльності органів 

прокуратури; правильно тлумачити та застосовувати ці норми при 

вирішенні практичних ситуацій;  оволодіти відомостями про 

систему органів прокуратури та організаційно-структурну побудову 

кожного з рівнів (ланок) цієї системи; розуміти специфіку 

повноважень Генерального прокурора та підпорядкованих йому 

прокурорів;  вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових 

актів  

щодо організації та діяльності органів прокуратури.  



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності)  

 аналізувати та оцінювати сучасний стан законності, 

злочинності та інших  правопорушень;  

 прогнозувати розвиток криміногенних процесів та стану  

законності;  

 планувати та оцінювати результати роботи прокурорів і 

слідчих прокуратури;  

 контролювати  виконання  прийнятих  рішень 

 в  процесі  

прокурорського нагляду;  

  застосовувати науково-технічні засоби в організації 

діяльності прокуратури;  

 складати правові акти у вигляді протесту, припису, подання, 

постанови, позову.  

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: 1. Система прокуратури України та 

організаційно – правові засади її діяльності.  

2. Кадри органів прокуратури.3. Підтримання прокурором 

державного обвинувачення в суді. 4. Представництво 

прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді  

Види занять: лекції, практичні заняття  

Методи навчання: навчальна дискусія, ноозасоби, креативні 

технології, інноваційні методики, дидактичні матеріали. Форми 

навчання: очна,  дистанційна  

Пререквізити  Організація судових та правоохоронних органів, теорія держави і 

права  

Пореквізити  Кримінальне право, кримінальний процес,адвокатура  

Інформаційне забезпечення  
з репозитарію та фонду  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1.Основи прокур. діяльності в Україні: наук.-практ. посіб. / П.М. 

Каркач, А.В. Лапкін. Харків: Право, 2019. 183с.  

2.Молдован А.В.,Кацавець Р.С. Прокуратура України:навч.посібн.  

Київ:Алерта, 2016. 270 с. Репозитарій 

НАУ:  

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36539  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія практичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Залік, тестування  

Кафедра  кримінального права і процесу  

Факультет  юридичний   

Викладач(і)  ПІБ ЛІТВІНОВА ІРИНА ФЕОФАНІВНА  

Посада: доцент  

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача:  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335

litvinova-iryna- Тел.: 044 406 70 15  

E-mail: iryna.litvinova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1-448  

http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair2/2335-litvinova-iryna-


Оригінальність навчальної 

дисципліни  

Авторський курс  

Лінк на дисципліну  Код класу в Google Classroom: rl3aevv  

  

 Розробник                   Літвінова І.Ф.  

Завідувач кафедри                           Лихова С.Я.  

  

  

  


