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Анотація курсу 
Курс “Прокуратура та адвокатура України” – учбова дисципліна, яка вивчається 

студентами вищих навчальних закладів юридичного напрямку. Ця дисципліна надає 

можливість і ставить за мету підготовку професійних юристів, спеціалістів вищого рівня не 

тільки майбутніх працівників правоохоронних органів, але й спеціалістів інших галузей 

права.  

Навчальний курс «Прокуратура та адвокатура України» являє собою самостійну 

правову дисципліну, яка включає як знання законодавства про прокурорський нагляд, 

теоретичні проблеми, так і основні напрями діяльності адвокатів.  

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. А також, здійснення адвокатської 

діяльності в Україні, організації адвокатури, порядку надання різних видів правової 

допомоги, професійних прав адвоката, що сприятиме кращому розумінню ролі і місця 

адвокатури в суспільстві та забезпечить належну фахову підготовку спеціаліста-правознавця. 

Ця дисципліна тісно переплітається з теорією держави і права, конституцією, 

кримінальним, цивільним, адміністративним правом та процесом та складає підґрунтя для 

адекватного розуміння змісту багатьох правничих дисциплін.  

При вивченні цієї дисципліни буде зроблено ставку на поєднання традиційних 

(звичних) форм роботи – лекція, обговорення питань семінару, а також 

використовуватимуться робота з текстами, організація диспутів, написання творчого 

завдання-есе.  

 

Мета курсу 
Мета навчальної дисципліни є формування у здобувача вищої освіти здатностей: 

аналізувати підстави та наслідки видання актів прокурорського реагування;тлумачити норми 

чинного законодавства, що регулюють діяльність органів прокуратури та адвокатську 

діяльність; застосовувати сучасні методи та прийоми дослідження й аналізу напрямів 

діяльності прокуратури та адвокатури в Україні. 

Майбутній фахівець має усвідомити важливість покликання юриста для суспільного 

життя та всю глибину міри відповідальності взятої на себе при виборі цієї професії.  

 

Організація навчання 

Тематичний план 

№ Назва теми Всього 

годин 

Лекції Семінари Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

1 Поняття прокуратури 

України та правова 

регламентація її діяльності 

 

9 2 2 - 5 

2 Система прокуратуриУкраїни 

та структура її органів 

9 2 2 - 5 

3 Правовий статус прокурора 

 

9 2 2 - 5 

4 Представництво 

прокуратурою інтересів 

держави або громадянина в 

суді 

15 4 2 2 7 

Розділ 2. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ 

5 Поняття та сутність інституту  9 2 2 - 5 



адвокатури в Україні та 

організація її діяльності 

6 Види адвокатської діяльності. 

Договір про надання правової 

допомоги. 

15 4 4 - 7 

7 Зупинення та припинення 

права на заняття 

адвокатською діяльністю 

 

13 2 2 4 5 

8 Дисциплінарна 

відповідальність адвоката 

11 2 4 - 5 

Всього годин за курсом 90 20 20 6 44 

 

Завдання до семінарів та практичних занять 
 

Семінарські заняття 
 Готуючись до семінарського заняття Ви маєте підготувати конспект питань, що 

містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту всіх (!) питань та ваша присутність 

на занятті є запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від вашої 

активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний конспект, навіть за 

умови вашої присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

Плани семінарських занять 

Тема 1. Поняття прокуратури України та правова регламентація її діяльності 

 

1. Поняття правового статусу прокуратури України  

2. Статус прокурора відповідно «ЗУ Про прокуратуру». 

3. Порядок діяльності органів прокуратури 

Література: основна № 1- 6; допоміжна № 2-4, 5, 9. 

 

Тема 2. Система прокуратури України та структура її органів 
1.Система прокуратури України. 

2.Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

3. Місцеві прокуратури 

Література: основна № 1- 6; допоміжна № 1, 3, 4, 10. 

 

Тема 3. Правовий статус прокурора 
1. Гарантії незалежності прокурора. 

2. Загальні права та обов’язки прокурора 

3. Матеріально-побутове забезпечення прокурорів. 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 2, 3. 

 

Тема 4. Представництво прокуратурою інтересів держави або громадянина в суді 
1. Поняття  представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. 

2. Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або 

держави в суді. 

3. Окремі аспекти діяльності прокурора на стадії апеляційного оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 2-4. 

 

Тема 5. Поняття та сутність інституту адвокатури в Україні та організація її діяльності 
1. Адвокатура в юридичному механізмі захисту прав людини. 



2. Організація правової допомоги на нижчих стадіях розвитку людського суспільства.  
3. Походження сучасної адвокатури. 

4. Адвокатура в період середньовіччя. 

5. Значення адвокатури на різних етапах розвитку людства. 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 1, 3, 4, 7. 

 

Тема 6. Види адвокатської діяльності. Договір про надання правової допомоги 
1. Основні професійні права адвоката. 

2. Соціальні права громадянина, який займається адвокатською діяльністю. 

3. Обов’язки адвоката. 

4. Адвокатська таємниця. 

5. Поняття договору про надання правової допомоги. 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 1, 3, 7. 

 

Тема 7. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 
1. Поняття зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

2. Поняття припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

3. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 1, 3, 4. 

 

Тема 8. Дисциплінарна відповідальність адвоката 
1. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

2. Дисциплінарна палата. 

3. Дисциплінарне провадження проти адвоката. 

4. Дисциплінарні стягнення, які застосовуються щодо адвокатів. 

5. Розгляд дисциплінарної справи. Оскарження рішення про накладання дисциплінарного 

стягнення. 

6. Зняття стягнення. 

Література: основна № 1-6; допоміжна № 2-4. 

 

Практичні заняття 
 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання матеріалів (текстів) 

необхідних для успішного виконання практичних завдань. Отже, ваші бали залежать від 

вашої попередньої підготовки. 

Завдання до практичних занять 

Тема 4. Представництво прокуратурою інтересів держави або громадянина в суді  
Проаналізуйте ст.23 Закону України «Про прокуратуру», які прокурор має права в порядку, 

передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження. 

З’ясуйте наявність підстав для представництва в суді. 

 

Тема 7. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю 

Проаналізуйте ст.32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є 

підтверджуючими чинниками припинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

  

 

Завдання для самостійної роботи 
Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне опрацювання. Виконання 

самостійної роботи оцінюється окремо та є невід’ємною складовою успішного проходження 

курсу. Для виконання завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в обсязі не менше 

двох сторінок рукописного тексту. 

1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Прокуратура України». 

2. Поняття прокуратури України та правова регламентація її діяльності 

3. Засади діяльності прокуратури України 



4. Система прокуратури України та структура її органів 
5. Правовий статус прокурора 

6. Служба в органах прокуратури 

7. Відповідальність прокурора 

8. Представництво прокуратурою інтересів держави або громадянина в суді 

9. Нагляд прокурора за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність 

10. Нагляд прокурора за додержанням законів органами, які проводять дізнання та 

досудове слідство 

Література: основна № 1, 2, 4, 7-9; допоміжна № 2, 5,6, 10. 

 

Індивідуальні завдання 
 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе обсягом до 5 сторінок 

за темою яка обирається з нижченаведеного переліку або індивідуальною темою 

погодженою з викладачем. При написанні есе доцільним буде скористатись порадами за 

посиланням: https://zno.if.ua/. 

Тематика есе: 
1. Роль і місце прокуратури в системі державних органів України. 

2. Правові основи організації та діяльності прокуратури. 

3. Особливості підпорядкування, розташування та структури Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

4. Військові прокуратури: поняття, функції, особливості діяльності.  

5. Підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок. 

6. Посвідчення прокурора. 

7.Представництво інтересів громадянина або держави в судах кримінальних справ. 

8. Представництво інтересів громадянина або держави в судах адміністративних  справ. 

    9. Підготуйте розширене пояснення термінів «логограф» і «диктограф». 

    10. Складіть бібліографічний список видань, які можна використати під час вивчення цієї 

теми. 

    11. Дайте порівняльну характеристику передумов заняття адвокатською діяльністю в 

різні часи розвитку людства. 

12. Складіть бібліографічний довідник для засвоєння матеріалу цієї теми. 

13. Порівняйте професійні обов’язки та професійні й соціальні права адвокатів і 

нотаріусів в Україні. 

14. Скласти договір про надання правової допомоги. 

15. Правові норми, які регулюють накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, визначені законом. 

16. Доведіть переваги різних форм діяльностіа двокатів. 

17. Що таке дисциплінарна відповідальність адвоката? 

18. Яку роль у дотриманні адвокатом дисципліни відіграють Правила адвокатської етики? 

 

Порядок оцінювання 
 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

Всього 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 
(ведення 

конспекту) 

Семінари 
(конспектування, 

питань, виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 
(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, 

успішне виконання 

завдань) 



Розділ 1. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

1 Поняття прокуратури 

України та правова 

регламентація її 

діяльності 

5 1 4 - 

2 Система прокуратури 

України та структура 

її органів 

5 1 4 - 

3 Правовий статус 

прокурора 

 

5 1 4 - 

4 Представництво 

прокуратурою 

інтересів держави або 

громадянина в суді 

10 1 4 5 

Розділ 2. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ 

5 Поняття та сутність 

інституту адвокатури 

в Україні та 

організація її 

діяльності 

5 1 4 - 

6 Види адвокатської 

діяльності. Договір 

про надання правової 

допомоги. 

5 1 4 - 

7 Зупинення та 

припинення права на 

заняття адвокатською 

діяльністю 

15 1 4 10 

8 Дисциплінарна 

відповідальність 

адвоката 

5 1 4 - 

Разом 55 8 32 15 

Виконання завдань для 

самостійної роботи на 

написання есе 

 

5 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що повністю 

відображена у вашому конспекті. Таким чином, за роботу на лекціях ви можете отримати до 

8 балів.  

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

 для того аби отримати бали слід брати участь в опрацюванні семінарських питань 

(доповнення, відповідь на питання викладача, висловлення своєї обґрунтованої 

точки зору під час обговорення проблемних питань); 

 виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання може принести 

вам ще один бал за умови, що відповідь буде змістовною та відповідати плановому 

питанню; 

 якщо, при виступі, ви проявите ґрунтовну підготовку, висловите власну точку зору 

щодо висвітлюваної проблеми й підкріпите її аргументацією, правильно відповісте 

на уточнюючі питання викладача то можете отримати ще 1 бал. 



 Таким чином ваша участь в роботі семінару може принести вам до 4 балів за одне 
заняття. Пропущений семінар відпрацьовується написанням конспекту всіх питань з плану 

заняття та відповідями на питання викладача за змістом семінару під час відпрацювання.  

 Практичні заняття можуть принести вам до 5 балів за одне заняття за умови 

попереднього опрацювання матеріалів для підготовки до заняття й успішного виконання всіх 

завдань безпосередньо на самому занятті.  

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку 0,5 бала за два повністю 

висвітлених в конспекті питання з вищенаведеного списку. За виконання завдань для 

самостійної роботи ви можете отримати до 5 балів. 

 Кожен курсант (студент, слухач) має до кінця жовтня написати та надати викладачу 

есе на тематику з запропонованого переліку або за власною темою узгодженою з викладачем. 

Успішне виконання цього завдання оцінюється в 5 балів. При цьому оцінка відбувається 

узагальненням балів за 5 критеріями: 1) грамотність та оформлення – 0,5 бала; 2) 

відповідність змісту темі – 0,5 бала; 3) структурна логічність – 0,5 бала; 4) аргументованість 

висновків – 0,5 бала; 5) оригінальність роботи та культура посилань на джерела – 0,5 бала. 

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного заліку на якому ви 

можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та обґрунтованості ваших відповідей. 

Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Питання до іспиту 
1. Загальна характеристика дисципліни «Прокуратура та адвокатура України».  

2. Місце прокуратури України серед  інших навчальних дисциплін. 

3. Правові засади здійснення прокурорської діяльності. 

4. Поняття правового статусу прокуратури України 

5. Статус прокурора відповідно «ЗУ Про прокуратуру». 

6. Порядок діяльності органів прокуратури 

7. Поняття і значення принципів організації та діяльності прокуратури. 

8. Система принципів організації та діяльності прокуратури України. 

9. Принципи організації та діяльності прокуратури в роботі органів прокуратури. 

10. Система прокуратури України. 

11. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

12. Місцеві прокуратури 

13. Гарантії незалежності прокурора. 

14. Загальні права та обов’язки прокурора 

15. Матеріально-побутове забезпечення прокурорів. 

16. Порядок призначення та звільнення Генерального прокурора України 

17. Добір кандидатів на посади прокурорів місцевих прокуратур. 

18. Загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його повноважень на 

посаді 



19. Дисциплінарне стягнення та дисциплінарні провадження щодо прокурора 
20. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності 

21. Припинення повноважень прокурора. 

22. Поняття  представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді. 

23. Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або 

держави в суді. 

24. Окремі аспекти діяльності прокурора на стадії апеляційного оскарження судових 

рішень у кримінальному провадженні 

25. Правова регламентація та особливості організації прокурорськог онагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшуковудіяльність 

26.  Проведення перевірок законності проведення оперативно-розшукових заходів. 

27.  Права прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність 

28. Правова регламентація прокурорського нагляду під час досудового розслідування 

29. Організація участі прокурора у досудовому розслідуванні 

30. Деякі проблеми досудового слідства та прокурорського нагляду і можливі шляхи їх 

вирішення 

31.  Право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу. 

32. Значення адвокатської діяльності. 

33.  Організація правової допомоги на нижчих стадіях розвитку людського суспільства. 

34.  Адвокатура в період середньовіччя. 

35. Система нормативних актів про адвокатуру. 

36.  Принципи здійснення діяльності адвокатури України. 

37. Гарантії адвокатської діяльності. 

38. Передумови адвокатської діяльності. 

39. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури. 

40. Організаційні форми діяльності адвокатури. 

41.  Функції, які виконує адвокат. 

42. Професійні та соціальні права адвокатів. 

43. Поняття та предмет адвокатської таємниці. 

44. Підстави притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. 

45. Права помічника адвоката. 

46.  Завдання Спілки адвокатів України. 

47. Значення Присяги адвоката. 

48.  Правила адвокатської етики. 

49.  Припинення адвокатської діяльності. 

50.  Призупинення адвокатської діяльності. 

51.  Позбавлення права здійснення адвокатської діяльності. 

52. Походження та значення терміна «адвокат». 

53.  Момент допуску адвоката до участі в справі у кримінальному процесі. 

54.  Відшкодування стороні, на користь якої постановлено рішення, витрат з оплати праці 

адвоката.  

55. Вимоги до змісту угоди про надання юридичної допомоги. 

 

Політика академічної доброчесності 
Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення принципів 

академічної доброчесності: 

 складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб; 

 надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

 не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, слухачів); 



 не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 
оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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– Режим доступу: http://zakon5.rada.gov. 

32. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 2 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод «Право на життя» [Назва з екрана] [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/9329 

33. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 3 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод «Заборона катування» [Назва з екрана] 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/9329 

34. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 5 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод «Право на свободу та особисту недоторканість» 

[Назва з екрана] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/9329 

35. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 7 Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод «Ніякого покарання без суду» [Назва з екрана] 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://old.minjust.gov.ua/ 

36. Рішення Європейського суду з прав людини за статтею 2 протоколу № 7 Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод «Право на оскарження у кримінальних 

справах» [Назва з екрана] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://old.minjust.gov.ua/9329 

37. Практика Верховного суду України з питань реалізації податкової політики. База 

правових позицій [Назва з екрана] [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.vasu.gov.ua/db/ 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. https://www.rbc.ua/ukr/tag/generalnaya-prokuratura-ukrainy 

2. nbuv.gov.ua/webnavigator/prokuratura_ukrajiny 

3. https://www.just.gov.ua/content/264/. 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?.. 

5. slav-library.dn.ua/category/ 
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