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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

 

Галузь знань 

08 «Право» 

 

вибіркова 

Спеціальність 081 

«Право» 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-професійна 

програма ОС 

Магістра 

16 год.  

Практичні 

16 год.  

Самостійна робота 

88 год.  

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 4:11. 

 

Мова навчання: українська 

 
Мова навчання: українська. 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка вироблення вмінь і навичок щодо 

застосування методик прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою 

діяльністю і досудовим розслідуванням у практичній діяльності. 

Завдання – аналіз актів кримінально-процесуального законодавства 

України, актів Генерального прокурора, навчальної та монографічної літератури, 

вирішення аналітичних завдань та кейсів відповідно до програми дисципліни. 

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні: 

знати: 
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‒ поняття, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням 

законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового 

розслідування; 

‒ ґенезу та сучасний стан прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування; 

‒ функціонування прокурорського нагляду за додержанням законів органами, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове 

розслідування в законодавстві зарубіжних держав; 

‒ завдання прокурорського нагляду за додержанням законності у ході 

оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування; 

‒ теоретичні проблеми предмета та меж прокурорського нагляду за 

додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та 

досудового розслідування; 

‒ співвідношення прокурорського нагляду та процесуального керівництва 

розслідуванням; 

‒ форми прокурорського реагування на порушення, виявлені в процесі 

здійснення досудового розслідування; 

‒ завдання прокурорського нагляду за законністю при прийнятті, реєстрації 

та вирішенні заяв та повідомлень про злочини; 

‒ повноваження прокурора щодо здійсненню нагляду за законністю 

реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, 

форми прокурорського реагування на виявлені порушення; 

‒ поняття оперативно-розшукової діяльності та оперативно-розшукових 

заходів; 

‒ предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно розшукову діяльність; 

‒ повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів 

органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність; 

вміти:  

‒ складати акти прокурорського реагування на виявлені порушення 

законодавства органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та 

досудове розслідування; 

‒ використовувати форми і методи прокурорського нагляду за додержанням 

законів при розслідуванні злочинів; 

‒ аналізувати норми чинного законодавства щодо повноважень прокурора; 

‒ виявляти факти порушення законодавства органами, які здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. ГЕНЕЗА І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОКУРОРСЬКОГО 

НАГЛЯДУ ЗА ДОСУДОВИМ РОЗСЛІДУВАННЯМ ТА ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ В 

ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ. 
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Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, що ведуть боротьбу із злочинністю на українських землях, що входили 

до складу Російської імперії (1722–1917 роки). Історія становлення 

прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу 

із злочинністю на українських землях, що входили до складу Австро-Угорської 

імперії (1849–1918 роки), Польщі (1920–1939 роки). Історія становлення 

прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство в радянський 

період (1917–1991 роки). Проблеми здійснення прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування в сучасних умовах функціонування 

прокуратури України. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, 

які здійснюють оперативно-розшукову та досудове розслідування в 

законодавстві зарубіжних держав. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І МЕЖІ 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ У ФОРМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

КЕРІВНИЦТВА ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОННОСТІ У ХОДІ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. 

Суть та завдання прокурорського нагляду у формі процесуального 

керівництва за додержанням законності у ході досудового розслідування. 

Основні напрями, предмет та межі прокурорського нагляду у формі 

процесуального керівництва за додержанням законності під час досудового 

розслідування. Принципи діяльності прокурора у кримінальному провадженні. 

Прокурорський нагляд та процесуальна самостійність слідчого. Співвідношення 

прокурорського нагляду та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. Засоби прокурорського реагування на порушення, виявлені в 

процесі досудового розслідування. Призначення та заміна прокурора у 

кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 3. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ. 

Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. Співвідношення 

оперативно-розшукової, розвідувальної та контррозвідувальної діяльності. 

Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Підрозділи, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність та їх повноваження. Поняття та 

класифікація оперативно-розшукових заходів. Загальна характеристика 

оперативно-розшукових заходів. Спеціально-технічне забезпечення оперативно-

розшукових заходів. Використання результатів оперативно-розшукової 

діяльності у кримінальному провадженні. 

 

ТЕМА 4. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Сутність, 
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предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно розшукову діяльність. Суб’єкти нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. Повноваження 

прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно розшукову діяльність. Організація нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність. 

Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів при проведенні 

оперативно-розшукової діяльності. Окремі методики проведення певних видів 

прокурорських перевірок щодо нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно–розшукову діяльність. 

 

ТЕМА 5. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОННОСТІ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. 

Суть та завдання прокурорського нагляду на початковому етапі досудового 

розслідування. ЄРДР: поняття та порядок ведення. Повноваження прокурора 

щодо здійснення нагляду за законністю реагування на заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення, форми прокурорського реагування на 

виявлені порушення. Перевірка прокурором законності закриття кримінального 

провадження на початковому етапі розслідування. Методика прокурорського 

нагляду за правильністю ведення ЄРДР.  

  

ТЕМА 6. ПРОЦЕСУАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО СЛІДЧИМИ 

(РОЗШУКОВИМИ) ДІЯМИ. 

Правовий статус та особливості реалізації повноважень прокурора при 

проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. Інформаційне забезпечення 

прокурорського нагляду під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

Дотримання режиму секретності під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій. Принципи та форми процесуальної взаємодії прокурора з 

судом, сторонами та іншими учасниками кримінального провадження під час 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Особисте проведення 

прокурором слідчих (розшукових) дій. Особливості здійснення прокурором 

процесуального керівництва в зоні проведення АТО. 

 

ТЕМА 7. НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ЗАКОННІСТЮ І 

ОБҐРУНТОВАНІСТЮ ОБРАННЯ, ЗМІНИ ТА СКАСУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

Суть, значення та завдання прокурорського нагляду за законністю і 

обґрунтованістю обрання, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження. Характеристика заходів забезпечення 

кримінального провадження та їх класифікація. Процесуальний порядок 

обрання, зміни та скасування заходів забезпечення кримінального провадження. 

Форми прокурорського нагляду за виконанням законів при застосуванні заходів 

забезпечення кримінального провадження, їх зміни, скасування. Прокурорський 

нагляд за законністю та обґрунтованістю обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Прокурорський нагляд за додержанням строків тримання 

під вартою та порядку їх продовження.Способи усунення і попередження 
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порушень закону при застосуванні, зміні, скасуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження та реагування на виявленні порушення. 

 

ТЕМА 8. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПРАВ 

УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-

РОЗШУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ. 

Суть, завдання та організація прокурорського нагляду за забезпеченням 

прав суб’єктів кримінального судочинства. Методика прокурорського нагляду за 

додержанням законів щодо забезпечення прав обвинуваченого на досудовому 

розслідуванні. Суть та завдання прокурорського нагляду за виконанням вимог 

закону при розшуку бвинуваченого. Форми та методи усунення та попередження 

порушень закону при оголошенні, проведенні, припиненні розшуку та 

реагування на виявленні порушення. Нагляд прокурора за дотриманням 

законодавства щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві. Організація нагляду прокурора за забезпеченням 

відшкодування шкоди заподіяної злочином, а також незаконними діями органів, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. 

Суть та повноваження прокурора при здійсненні нагляду за профілактичною 

роботою органів дізнання та досудового слідство. Прокурорський нагляд за 

додержанням законності під час зупинення та відновлення досудового слідства. 

Прокурорський нагляд за додержанням законності на етапі завершення 

досудового слідства.  

 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

Генеза і сучасний 

стан 

прокурорського 

нагляду за 

досудовим 

розслідуванням та 

оперативно-

розшуковою 

діяльністю та його 

реалізація в 

законодавстві 

зарубіжних 

держав. 

15 2 2   11       

Поняття, завдання, 

предмет і межі 

прокурорського 

нагляду у формі 

процесуального 

15 2 2   11       
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керівництва за 

додержанням 

законності у ході 

досудового 

розслідування. 

Оперативно-

розшукова 

діяльність, як 

об’єкт 

прокурорського 

нагляду. 

15 2 2   11       

Прокурорський 

нагляд за 

додержанням 

законності під час 

здійснення 

оперативно-

розшукової 

діяльності. 

15 2 2   11       

Нагляд за 

додержанням 

законності на 

початковому етапі 

досудового 

розслідування. 

15 2 2   11       

Процесуальне 

керівництво 

слідчими 

(розшуковими) 

діями. 

15 2 2   11       

Нагляд прокурора 

за законністю і 

обґрунтованістю 

обрання, зміни та 

скасування заходів 

забезпечення 

кримінального 

провадження. 

15 2 2   11       

Прокурорський 

нагляд за 

додержанням прав 

учасників процесу 

та дотриманням 

процесуального 

законодавства 

органами, які 

проводять 

оперативно-

розшукову 

діяльність та 

досудове 

розслідування 

15 2 2   11       

Разом 120 16 16   88 – – –   – 
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Лекційний курс (16 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

1 Генеза і сучасний стан прокурорського нагляду за 

досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковою 

діяльністю та його реалізація в законодавстві зарубіжних 

держав. 

2 

2 Поняття, завдання, предмет і межі прокурорського 

нагляду у формі процесуального керівництва за 

додержанням законності у ході досудового 

розслідування. 

2 

3 Оперативно-розшукова діяльність, як об’єкт 

прокурорського нагляду. 

2 

4 Прокурорський нагляд за додержанням законності під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

 

2 

5 Нагляд за додержанням законності на початковому етапі 

досудового розслідування. 

 

2 

6 Процесуальне керівництво слідчими (розшуковими) 

діями 

2 

7 Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю 

обрання, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

2 

8 Прокурорський нагляд за додержанням прав учасників 

процесу та дотриманням процесуального законодавства 

органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування 

2 

 Разом 16 

 

   

Практичні заняття (16 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

1 Генеза і сучасний стан прокурорського нагляду за 

досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковою 

діяльністю та його реалізація в законодавстві зарубіжних 

держав. 

2 

2 Поняття, завдання, предмет і межі прокурорського 

нагляду у формі процесуального керівництва за 

2 
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додержанням законності у ході досудового 

розслідування. 

3 Оперативно-розшукова діяльність, як об’єкт 

прокурорського нагляду. 

2 

4 Прокурорський нагляд за додержанням законності під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

 

2 

5 Нагляд за додержанням законності на початковому етапі 

досудового розслідування. 

 

2 

6 Процесуальне керівництво слідчими (розшуковими) 

діями 

2 

7 Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю 

обрання, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

2 

8 Прокурорський нагляд за додержанням прав учасників 

процесу та дотриманням процесуального законодавства 

органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування 

2 

 Разом 16 

 

 

Самостійна робота (88 год.) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

(денна) 

1 Генеза і сучасний стан прокурорського нагляду за 

досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковою 

діяльністю та його реалізація в законодавстві зарубіжних 

держав. 

11 

2 Поняття, завдання, предмет і межі прокурорського 

нагляду у формі процесуального керівництва за 

додержанням законності у ході досудового 

розслідування. 

11 

3 Оперативно-розшукова діяльність, як об’єкт 

прокурорського нагляду. 

11 

4 Прокурорський нагляд за додержанням законності під 

час здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

 

11 

5 Нагляд за додержанням законності на початковому етапі 

досудового розслідування. 

 

11 

6 Процесуальне керівництво слідчими (розшуковими) 

діями 

11 
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7 Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю 

обрання, зміни та скасування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

11 

8 Прокурорський нагляд за додержанням прав учасників 

процесу та дотриманням процесуального законодавства 

органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування 

11 

Разом 88 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Знання та навички студентів, отримані при засвоєнні навчальної 

дисципліни «Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням», 

оцінюється за рейтинговою системою. 

Форми поточного контролю включають: оцінювання виконання домашніх 

самостійних завдань, тестів та контрольних робіт, виконаних студентами під час 

практичних занять.  

Студент може отримати максимально 50 балів за усні відповіді або 

виконання тестів чи контрольних робіт, задач та інших завдань на практичних 

заняттях.  

Неготовність до заняття або незадовільна відповідь (розв'язання задачі) 

також підлягають відповідній оцінці і студенту виставляється “0” балів. Студент 

повинен перездати незадовільну оцінку протягом двох тижнів і отримати 

позитивну оцінку, яка враховується під час визначення середнього балу поточної 

успішності. Не перескладена заборгованість тягне виставлення за іспит оцінки 

«0» FX.  

Формою підсумкового контролю знань та навичок студентів по дисципліні 

є іспит, на якому результати їх навчальної роботи оцінюються за весь період 

вивчення дисципліни за 50 – бальною шкалою. Іспит проводиться в усній формі. 

За результатами вивчення дисципліни при складанні іспиту студент 

отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як 

середньозважене оцінок за поточну успішність і оцінки за іспит. 

  

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

 

Поточна 

успішність 

Іспит  Сума 

Т1-Т8 Т1-Т8  

50 50 100 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого 

заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 
81-89 В Дуже добре  

Добре 
71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

90-100 балів (відмінно) – виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання, що базуються на знанні нормативно-

правових актів, судової практики та спеціальної літератури. Прояви уміння 

застосування набуті знання до конкретних суспільно-економічних ситуацій та 

здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

 

81-89 балів (дуже добре) – виставляється студенту, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні предмету. 

 

71-80 балів (добре) – виставляється студенту, який дав повну і правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових 

джерелах вивчення. Тобто знав нормативно-правовий акт та судову практику але 

не знав інформації, що міститься у спеціальній літературі, чи інформації, яка 

міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його відповідь повинна 

базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

 

61-70 балів (задовільно) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на 

одному із рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

 

51-60 балів (достатньо) – виставляється студенту, який не дав вичерпної 

(достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати 

джерела інформації навчальної дисципліни. 
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0-50 балів (незадовільно) – виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомий з основною 

юридичною літературою з дисципліни. 
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6. Анікіна Н. Прокурорський нагляд за відшкодуванням збитків, завданих 

злочином // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. — 

Львів, 2003. — С.465–467. 

7. Артеменко П.П. Місце оперативно-розшукової інформації, одержаної 
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