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Консультації з курсу 

проводяться 

За розкладом перебування на кафедрі. Консультації в день 

проведення лекційних (практичних) занять відбуваються за 

попередньою домовленістю. Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на Viber чи електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/course/procedural-guidance  

Мова викладання Українська 

Інформація про курс Зміст курсу сформований для забезпечення магістрантам 

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. 

Коротка анотація курсу Курс читається для студентів-магістрантів зі спеціальності 081 – 

«Право» в обсязі 4-х кредитів (за Європейського кредитно-

трансферною системою ЕСТS), 

Мета та цілі курсу 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. 

 

Дисципліна спрямована на формування таких компетентностей: 

‒ СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення про проведення процесуальних дій, що стосуються 

доказування, давати розгорнуту юридичну аргументацію правової 

позиції під час досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження;  

‒ СК11. Здатність критично оцінювати ефективність 

представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів 

захисником, представником потерпілого цивільного позивача, 

цивільного відповідача, представником юридичної особи, щодо якої 
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здійснюється провадження під час доказування;  

‒ СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів 

правозастосування, що стосуються доказування, підсумкові рішення, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та 

вмотивованості. 

Література для 

вивчення курсу 

Основна література: 

1. Makarewicz J. Zarys postepowania karnego austriackiego / J. 

Makarewicz. – Krakow: “Leon Frommer”, 1909. -164 c.  

2. Makarewicz, J. Instygator w dawnem prawie polskiem / napisał 

Juliusz Makarewicz. – 25 s.  

3. Stebelskii P. Komentarz do austryackiego postepowania karnego/ 

P. Stebelskii. – Lwow: “Gubrinowich I Schmidt”, 1901. – 754 c. 

4. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у 

кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. 

– 308 с. 

5. Грошевий Ю.М., Єськов С.В. Судовий контроль у сфері ОРД: 

Монографія. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 

2009. – 128 с. 

6. Клочков В.Г. Історія прокуратури України: Монографія. – 3-

тє вид, перероб. і доп. – К.: НТВ «Правник», 2004. – 246 с. 

7. Коваленко Є.Г., Коваленко Г.Я. Кримінально-процесуальні 

строки при застосуванні заходів процесуального примусу: 

монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.  

8. Копетюк М.І. Прокурорський нагляд за додержанням 

законодавства щодо неповнолітніх: монографія. — Луцьк : 

Вежа, 2006. — 154с.  

9. Некрасов В.А. Оперативне розпізнавання: Монографія/ В.А. 

Некрасов, В.Я. Мацюк, Н.Є. Філіпенко, Л.В. Родинюк. – К.: 

КНТ, 2007. – С. 183. 

10. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. 

Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : 

Золота миля, 2013 – 352 с. 

11. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія/ 

М.А. Погорецький. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с. 

12. Синєокий О.В. Психологічні аспекти прокурорського нагляду 

за забезпеченням законності слідчо-оперативної 

діяльності: досвід прокурора-криміналіста: (за матеріалами 

умисних убивств): монографія. – Запоріжжя: [Видавництво 

Запорізького національного університету] – 2009. – 445 с.  

13. Юрчишин В.М., Юрчишин Ю.В. Процесуальні засади участі 

прокурора у кримінальних провадженнях про корупційні 

злочини: монографія. Чернівці: Технодрук, 2021.188с.  

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. https://court.gov.ua/ – офіційний веб портал судової влади в 

Україні;  

2. http://www.gp.gov.ua – офіційний веб-сайт Офісу 

Генерального прокурора;  

3. http://www.minjust.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

юстиції України;  

4. http://www.mvs.gov.ua – офіційний веб-сайт Міністерства 

внутрішніх справ України;  

5. http://www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки 



України ім. В.І. Вернадського;  

6. http://www.reyestr.court.gov.ua – єдиний реєстр судових рішень 

в Україні; 

7. http://zakon5.rada.gov.ua/laws – законодавство України. 

Тривалість курсу 120 годин 

Обсяг курсу Для денної форми навчання: 32 години аудиторних занять, з яких 16 

годин лекцій, 16 годин практичних занять та 88 годин самостійної 

роботи. Для заочної форми навчання: 16 годин аудиторних занять, з 

яких 8 годин лекцій, 8 годин практичних занять та 104 години 

самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент-магістрант буде:  

знати: 

− 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. 

Ключові слова Прокурорський нагляд, досудове розслідування, оперативно-

розшукова діяльність, процесуальне керівництво. 

Формат курсу Відповідно до форми навчання – денна, заочна. 

Теми курсу 1. Генеза і сучасний стан прокурорського нагляду за досудовим 

розслідуванням та оперативно-розшуковою діяльністю та 

його реалізація в законодавстві зарубіжних держав. 

2. Поняття, завдання, предмет і межі прокурорського нагляду у 

формі процесуального керівництва за додержанням 

законності у ході досудового розслідування. 

3. Оперативно-розшукова діяльність, як об’єкт прокурорського 

нагляду. 

4. Прокурорський нагляд за додержанням законності під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності. 

5. Нагляд за додержанням законності на початковому етапі 

досудового розслідування. 

6. Процесуальне керівництво слідчими (розшуковими) діями 

7. Нагляд прокурора за законністю і обґрунтованістю обрання, 

зміни та скасування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

8. Прокурорський нагляд за додержанням прав учасників 

процесу та дотриманням процесуального законодавства 

органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та 

досудове розслідування. 

Підсумковий контроль. 

Форма 

Залік у кінці семестру 

Комбінований 

Пререквізити Для вивчення і засвоєння знань курсу здобувачі відповідного 

кваліфікаційного-освітнього рівня потребують базових знань з 

кримінального матеріального та процесуального прав, кримінології, 

юридичної психології, правової соціології та етики. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

виконуватися під час 

викладання курсу 

Лекції-бесіди зі всіх тем курсу; презентації під час їх проведення; 

моделювання різних правових ситуацій; обмін думками під час 

усних виступів, виконання письмових завдань (есе, рефератів, 

узагальнень практики). 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу немає потреби у співавторстві та використанні 

спеціального програмного забезпечення. Достатньо загально 

важливих програм і операційних систем (комп’ютерної презентації з 

перенесенням на екран, роздаткового матеріалу (схем, тез, 

порівняльних таблиць, тощо). 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за наступним співвідношенням: 

− активність на практичному занятті: 25% остаточної оцінки – 

25 балів; 

− письмова правова позиція: 25% остаточної оцінки – 25 балів; 

− усний виступ з промовою, участь у дебатах: 25% остаточної 

оцінки – 25 балів; 

− підготовка есе на задану тему: 25% остаточної оцінки – 25 

балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів:100 балів. 



Політика  

навчальної дисципліни 

Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, письмова правова позиція, конспект 

промови). 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно 

від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять та активність у аудиторії є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі 

лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на за 

виконання письмових робіт, виступах із промовами, участі у дебатах 

та ін. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 

заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Перелік питань до 

заліку 

1. 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). 

2. 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). 

3. Історія становлення прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання та досудове слідство в радянський період 

(1917–1991 роки). 

4. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність та досудове розслідування в сучасних умовах 

функціонування прокуратури України. 

5. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які 

здійснюють оперативно-розшукову та досудове розслідування в 

законодавстві зарубіжних держав. 

6. Суть та завдання прокурорського нагляду у формі 

процесуального керівництва за додержанням законності у ході 

досудового розслідування. 



7. Основні напрями, предмет та межі прокурорського нагляду у 

формі процесуального керівництва за додержанням законності 

під час досудового розслідування. 

8. Принципи діяльності прокурора у кримінальному провадженні. 

9. Прокурорський нагляд та процесуальна самостійність слідчого. 

10. Співвідношення прокурорського нагляду та процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням. 

11. Засоби прокурорського реагування на порушення, виявлені в 

процесі досудового розслідування. 

12. Призначення та заміна прокурора у кримінальному 

провадженні. 

13. Поняття та зміст оперативно-розшукової діяльності. 

14. Співвідношення оперативно-розшукової, розвідувальної та 

контррозвідувальної діяльності. 

15. Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. 

16. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та 

їх повноваження. 

17. Поняття та класифікація оперативно-розшукових заходів. 

18. Загальна характеристика оперативно-розшукових заходів. 

19. Спеціально-технічне забезпечення оперативно-розшукових 

заходів. 

20. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності у 

кримінальному провадженні. 

21. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність. 

22. Сутність, предмет і завдання нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять оперативно розшукову діяльність. 

23. Суб’єкти нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. 

24. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно 

розшукову діяльність. 

25. Організація нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність. 

26. Акти прокурорського реагування на виявлені порушення законів 

при проведенні оперативно-розшукової діяльності. 

27. Окремі методики проведення певних видів прокурорських 

перевірок щодо нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно–розшукову діяльність. 

28. Суть та завдання прокурорського нагляду на початковому етапі 

досудового розслідування. 

29. ЄРДР: поняття та порядок ведення. 

30. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за 

законністю реагування на заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення, форми прокурорського 

реагування на виявлені порушення. 

31. Перевірка прокурором законності закриття кримінального 

провадження на початковому етапі розслідування. 

32. Методика прокурорського нагляду за правильністю ведення 

ЄРДР. 

33. Правовий статус та особливості реалізації повноважень 

прокурора при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій. 

34. Інформаційне забезпечення прокурорського нагляду під час 



проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

35. Дотримання режиму секретності під час проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

36. Принципи та форми процесуальної взаємодії прокурора з судом, 

сторонами та іншими учасниками кримінального провадження 

під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 

37. Особисте проведення прокурором слідчих (розшукових) дій. 

38. Особливості здійснення прокурором процесуального 

керівництва в зоні проведення АТО. 

39. Суть, значення та завдання прокурорського нагляду за 

законністю і обґрунтованістю обрання, зміни та скасування 

заходів забезпечення кримінального провадження. 

40. Характеристика заходів забезпечення кримінального 

провадження та їх класифікація. 

41. Процесуальний порядок обрання, зміни та скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

42. Форми прокурорського нагляду за виконанням законів при 

застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, 

їх зміни, скасування. 

43. Прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованістю 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

44. Прокурорський нагляд за додержанням строків тримання під 

вартою та порядку їх продовження. 

45. Способи усунення і попередження порушень закону при 

застосуванні, зміні, скасуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження та реагування на виявленні 

порушення. 

46. Суть, завдання та організація прокурорського нагляду за 

забезпеченням прав суб’єктів кримінального судочинства. 

47. Методика прокурорського нагляду за додержанням законів 

щодо забезпечення прав обвинуваченого на досудовому 

розслідуванні. 

48. Суть та завдання прокурорського нагляду за виконанням вимог 

закону при розшуку обвинуваченого. 

49. Форми та методи усунення та попередження порушень закону 

при оголошенні, проведенні, припиненні розшуку та реагування 

на виявленні порушення. 

50. Нагляд прокурора за дотриманням законодавства щодо 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві. 

51. Організація нагляду прокурора за забезпеченням відшкодування 

шкоди заподіяної злочином, а також незаконними діями органів, 

які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та 

досудове слідство. 

52. Суть та повноваження прокурора при здійсненні нагляду за 

профілактичною роботою органів дізнання та досудового 

слідство. 

53. Прокурорський нагляд за додержанням законності під час 

зупинення та відновлення досудового слідства. 

54. Прокурорський нагляд за додержанням законності на етапі 

завершення досудового слідства. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання змісту та якості викладання 

курсу надається після завершення екзамену. 

 


