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Перелік умовних скорочень 
АРК  – Автономна Республіка Крим 

ВКП – Всеукраїнська конференція прокурорів 

ВР  – Верховна Рада  

ВРП – Вища рада правосуддя 

ВС  – Верховний Суд  

ГП  – Генеральний прокурор  

ГПК  – Господарський процесуальний кодекс України 

ГПУ  – Генеральна прокуратура України 

ДБР  – Державне бюро розслідувань 

ДВС  – Державна виконавча служба України 

ДКВС – Державна кримінально-виконавча служба України 

ЗМІ  – засоби масової інформації 

ЗУ  – Закон України 

ЄРДР  – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЄСПЛ – Європейський суд з прав людини 

КАС  – Кодекс адміністративного судочинства України 

КВК  – Кримінально-виконавчий кодекс України 

КК  – Кримінальний кодекс України 

КМУ  – Кабінет Міністрів України 

КПЕПП  – Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів 

КПК  – Кримінальний процесуальний кодекс України 

КСУ  – Конституційний Суд України 

КУпАП  – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

МВС  – Міністерство внутрішніх справ України 

Мін’юст  – Міністерство юстиції України 

НАБУ  – Національне антикорупційне бюро України 

НП  – Національна поліція 

ОВС  – органи внутрішніх справ 

ОГП  – Офіс Генерального прокурора 

ООН  – Організація Об’єднаних Націй 

ОРД  – оперативно-розшукова діяльність 

ПАРЄ  – Парламентська Асамблея Ради Європи 

РЄ  – Рада Європи 

РПУ – Рада прокурорів України 

САП – Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

СБУ  – Служба безпеки України 

СНД  – Співдружність Незалежних Держав 

ТЦПУ  – Тренінговий центр прокурорів України 

ЦПК  – Цивільний процесуальний кодекс України 
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Т е м а 1. Предмет та система курсу  
«Основи прокурорської діяльності» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Предмет 
(коло питань і проблем, що вивчаються) 

Навчальна дисципліна 
«Основи прокурорської діяльності»  

(розглядає сукупність взаємопов’язаних положень загаль-
нотеоретичного, правового та методичного характеру 
щодо організації та діяльності прокуратури України) 

є комплексним і включає положення про сутність і значення прокурорської діяльності в Україні, її 
цілі і завдання, правові основи, принципи, систему і структуру органів прокуратури, організацію 
роботи прокуратури і правовий статус її працівників, основні напрями діяльності прокуратури 
України, а також іноземний досвід організації і діяльності органів прокуратури 

Загальна частина 
(розкриває правову природу прокурорської  
діяльності, а також вивчає організаційні  

аспекти прокуратури) 

Прокуратура України: завдання, засади, 
організація 

 

Тема 1. Предмет та система курсу «Основи 

прокурорської діяльності» 

Тема 2. Правові основи діяльності прокуратури 

України 

Тема 3. Засади організації та діяльності органів 

прокуратури України 

Тема 4. Система та структура органів прокура-

тури України 

Тема 5. Організація роботи в органах прокура-

тури України 

Тема 6. Служба в органах прокуратури Украї-

ни. Правовий статус прокурорів 

Особлива частина  
(розкриває функціональні аспекти  

прокуратури і вивчає окремі напрями  
прокурорської діяльності) 

Основні напрями прокурорської діяльності 

 
Тема 7. Організація і процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до 
закону інших питань під час кримінального прова-
дження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 
розшуковими діями органів правопорядку 
Тема 8. Підтримання публічного обвинувачення 
в суді 
Тема 9. Представництво прокуратурою інтересів 
держави в суді  
Тема 10. 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 11. Міжнародне співробітництво органів 
прокуратури. Прокуратури зарубіжних держав 
Тема 12. Діяльність прокуратури щодо захисту 
прав і свобод дітей 

Схема 1. Предмет та структура курсу «Основи прокурорської  
діяльності» 

Система 
(перелік тем, що вивчаються, – упорядкований предмет) 
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Навчальна дисципліна 
«Основи прокурор-
ської діяльності» 

Дочірні дисципліни 

Схема 2. Співвідношення курсу «Основи прокурорської діяльності» 
з іншими навчальними дисциплінами 

Теорія держави  
та права – надає 
понятійно-
категоріальний 
апарат. Дозволяє 
пізнати питання 
організації і діяльно-
сті прокуратури  
у зв’язку з іншими 
державно-правовими 
явищами 

Конституційне 
право – визначає 
роль і місце прокура-
тури у системі 
органів держави, 
характеризує взає-
мозв’язки із ними, 
визначає конститу-
ційні засади органі-
зації і діяльності 
прокуратури 

Кримінальний процес – характеризує участь прокурора  
у кримінальному провадженні на різних його етапах, процесу-
альні повноваження прокурора, його взаємодію з іншими учас-
никами кримінального провадження 

Адміністративне право – 
розглядає прокуратуру 
як орган державного 
управління, а також 
статус її працівників як 
державних службовців 

Цивільний процес 
Господарський процес 
Адміністративний процес – 
вивчають процесуальний ста- 
тус прокурора як учасника від-
повідних видів судочинства 

Суміжні дисципліни 

Б
а
з
о
в
і  
 
д
и
с
ц
и
п
л
і
н
и 

Історія держави  
та права – вивчає 
закономірності 
організації та діяль-
ності прокуратури на 
певних етапах 
історичного розвитку 
державно-правових 
явищ 

Тактика і методика 
організації роботи 
прокурора – поглиб-
лено вивчає основні 
напрями прокурорської 
діяльності, методику та 
тактику їх здійснення, 
вимоги до актів прокура-
тури, які застосовуються 
в межах цієї діяльності 

Організація діяльності  
прокуратури – поглиблено 
вивчає питання організації 
роботи з кадрами в органах 
прокуратури, організації 
роботи в прокуратурі в цілому 
й особистої роботи її праців-
ників, а також нормативного 
забезпечення діяльності 
прокуратури 

Організація судових 
та правоохоронних 
органів – вивчає 
прокуратуру як 
складову правоохо-
ронної системи 
держави в контексті 
розгляду положень 
про основи організа-
ції, завдання і повно-
важення правоохо-
ронних органів та 
статус їх посадових 
осіб 

Кримінологія – 
досліджує прокуратуру 
як складову механізму 
протидії злочинності  

Криміналістика – розробляє загальні засади методики та 
тактики прокурорської діяльності, зокрема при розслідуванні 
кримінальних правопорушень

Міжнародне право – вивчає  
засади участі прокуратури у між- 
народному співробітництві та між-
народні стандарти її діяльності 
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Схема 3. Історичне призначення, становлення та розвиток  
органів прокуратури України 

Період заро-
дження 
перших 

прообразів 
прокуратури  
(з давнини –  
до 1302 р.) 

У давньому Римі з’являється термін «procuro» – піклуюся, забезпечую. 
Прокураторами спершу називали управителів маєтків, а потім – римських 
намісників провінцій. 
У грецьких містах-державах: Ольвії, Пантікапеї, Феодосії, Херсонесі та ін. 

існували номофілаки (стражі законів), які стежили за оформленням законів 
та їх виконанням жителями полісів, а також колегії продиктів (юридичних 
радників). 
У Київській Русі, відповідно до «Руської Правди», існували тіуни, вірни-

ки, отроки і дітські, мечники та ін., які від імені князя брали участь у 
судовому провадженні та виконували певні наглядові функції. Проте 
прокуратури як такої ще не існувало

Період вини-
кнення і 

поширення 
прокуратури 
у країнах  
Європи 

(з 1302 р.  
до 1722 р.) 

У Франції Ордонансами короля Філіппа ІV від 25.03.1302 засновується 
прокуратура як орган представництва інтересів монарха. Прокурори нази-
валися «людьми короля» і забезпечували участь у судових процесах, 
кримінальне переслідування і стягнення судових зборів. Посаду королівсь-
кого прокурора можна було купувати і передавати у спадщину.  
В утвореному в 1578 р. Луцькому трибуналі Речі Посполитої, дія якого 

поширювалася на Київське, Волинське та Брацлавське воєводства, була 
передбачена посада прокурора (інстигатора), який наглядав за законністю 
позовів, які надходили на розгляд трибуналу. Ця посада діяла також  
в Українському трибуналі в Батурині 

Дореволю-
ційний період  
прокуратури 
Російської 
імперії  

(з 1722 р. до 
1917 р.)  

Петро І Указом від 12 січня 1722 р. заснував прокуратуру Російської 
імперії. Генерал-прокурор був визначений «оком государевим» і «стряпчим 
про справи державні» і підпорядковувався імператору. 
У результаті реформ Катерини ІІ згідно з «Установами для управління 

губерніями» від 1775 р. утворюється ієрархічна система органів прокурату-
ри: Генерал-прокурор та підпорядковані йому губернські та повітові 
прокурори на місцях. Пізніше посада Генерал-прокурора об’єднується  
з посадою Міністра юстиції. 
За наслідками Судової реформи 1864 р. прокуратура з установи наглядо-

вого типу перетворена на орган кримінального переслідування, який діяв 
при судах 

Радянський 
період історії 
прокуратури 
(з 1917 р. до 

1991 р.) 

Після Жовтневого перевороту 1917 р. прокуратуру спершу ліквідували за 
Декретом № 1 «Про суд». Згідно з Положенням «Про прокурорський 
нагляд» від 28 червня 1922 р. було утворено державну прокуратуру УСРР, 
яка увійшла до складу Міністерства юстиції. У 30-ті роки створено центра-
лізовану систему органів прокуратури: Прокуратура СРСР; прокуратури 
союзних республік; прокуратури адміністративно-територіальних одиниць.  
Статус прокуратури як органу вищого нагляду за правильним і однаковим 

застосуванням законів закріплено у розділах «Суд і прокуратура» Консти-
туцій СРСР від 1936 р. та 1977 р., а її діяльність регламентувалася Поло-
женнями «Про прокуратуру Союзу РСР» від 1933 р. та 1955 р., Законом 
«Про прокуратуру СРСР» від 1979 р. 
Найвідоміші прокурори радянської доби: М. О. Скрипник – перший Гене-

ральний прокурор УСРР, провідник політики українізації, застрелився 
у 1933 р., не витримавши звинувачень в українському буржуазному націо-
налізмі; А. Я. Вишинський – Прокурор СРСР з 1935 до 1939 р., головний 
обвинувач на сталінських політичних процесах 1930-х рр., в  подальшому – 
представник СРСР в ООН; Р. А. Руденко – прокурор УРСР у 1944–1953 рр., 
Генеральний прокурор СРСР з 1953 до 1981 р., головний обвинувач від 
СРСР на Нюрнберзькому процесі, у 1953 р. вів слідство по справі Л. П. Бе-
рії, у 1960 р. був державним обвинувачем на процесі шпигуна Ф. Г. Пауерса 

Прокуратура 
доби УНР, 
Гетьманату  
і Директорії 

(1917–1921 рр.) 

Утворено Прокураторію Генерального Суду (за часів Директорії – 
«Надвищий Суд»), а також прокураторії при апеляційних та окружних 
судах. Прокуратура діє при суді, а посада Генерального прокурора 
поєднується з посадою Міністра юстиції
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Становлення 
прокуратури 
незалежної 
України 

(1990–1996 рр.) 

На підставі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 
система органів прокуратури Української РСР була виведена із підпорядку-
вання прокуратурі СРСР. 
Україна першою серед республік колишнього СРСР 05.11.1991 прий- 

няла ЗУ «Про прокуратуру», дата введення в дію якого – 1 грудня –  
святкується як День працівника прокуратури України. 
У Концепції судово-правової реформи в Україні від 28.04.1992 визначено 

засади реформування прокуратури України 

Генеральні прокурори незалежної України 
В. І. Шишкін (04.09.1991 – 21.10.1993), не мав досвіду прокурорсько-слідчої роботи, був депутатом Вер-

ховної Ради України, в подальшому – суддя Конституційного Суду України. 
В. В. Дацюк (21.10.1993 – 19.10.1995), випускник Харківського юридичного інституту 1962 р., в подаль-

шому – заступник голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та орг. злочинністю. 
Г. Т. Ворсінов (19.10.1995 – 22.07.1997), випускник Саратовського юридичного інституту, Дійсний дер- 

жавний радник юстиції, в подальшому – радник голови Дніпропетровської ОДА. 
О. М. Литвак – в. о. ГП (22.07.1997 – 24.04.1998) – випускник Харківського юридичного інституту 

1974 року, доктор юридичних наук, професор, у подальшому займався науковою діяльністю. 
Б. В. Ференц – в. о. ГП (24.04.1998 – 17.07.1998). 
М. О. Потебенько (17.07.1998 – 30.04.2002), був останнім Прокурором УРСР, а також народним депутатом 

України 1 та 4 скликань. 
М. В. Гарник – в. о. ГП (30.04.2002 – 06.07.2002), випускник Харківського юридичного інституту, держав-

ний радник юстиції 1 класу. 
С. М. Піскун (06.07.2002 – 18.12.2003, 10.12.2004 – 14.10.2005, 26.04.2007 – 24.05.2007), не мав досвіду 

прокурорської роботи, генерал-лейтенант податкової міліції, в подальшому – народний депутат України.  
В. В. Шемчук – в. о. ГП (24.05.2007 – 01.06.2007), в подальшому – народний депутат України. 
Г. А. Васильєв (18.11.2003 – 09.12.2004), випускник Харківського юридичного інституту, в подальшому – 

народний депутат України. 
О. І. Медведько (03.11.2005 – 26.04.2007, 01.06.2007 – 03.11.2010), випускник Харківського юридичного 

інституту 1980 року, Державний радник юстиції України. 
В. П. Пшонка (04.11.2010 – 22.02.2014), випускник Харківського юридичного інституту 1980 р., держав-

ний радник юстиції України, доктор юридичних наук, був звільнений з посади шляхом висловлення недові-
ри ВР України, залишив територію України через звинувачення у корупції і зловживаннях. 
О. І. Махніцький – в. о. ГП (24.02.2014 – 18.06.2014), не мав досвіду прокурорської роботи, адвокат, на-

родний депутат України 7-го скликання, в подальшому – радник Президента України. 
В. Г. Ярема (19.06.2014 – 10.02.2015), не мав досвіду прокурорської роботи, працівник ОВС, генерал-

лейтенант міліції, народний депутат України 7-го скликання. 
В. М. Шокін (10.02.2015 – 03.04.2016), випускник Харківського юридичного інституту 1980 р., державний 

радник юстиції 2 класу. 
Ю. Г. Севрук – в. о. ГП (03.04.2016 – 12.05.2016), випускник Національної юридичної академії України 

ім. Ярослава Мудрого 1997 р., державний радник юстиції 3 класу, в подальшому – науковець. 
Ю. В. Луценко (з 12.05.2016 – 29.08.2019), не мав досвіду прокурорської роботи і вищої юридичної освіти, 

народний депутат України кількох скликань, колишній міністр внутрішніх справ. 
Р. Г. Рябошапка (з 29.08.2019 – по теперішній час), не мав досвіду прокурорської роботи, займав посади 

заступника Міністра юстиції України, члена НАЗК, заступника Голови Офісу Президента України

Схема 4. Розвиток прокуратури у незалежній Україні 

Розвиток  
прокуратури  
в незалежній 

Україні 
(1996–2014 рр.)  

Сучасний  
період  

діяльності  
прокуратури 
(2014 р. – по 

теперішній час) 

14.10.2014 прийнято новий ЗУ «Про прокуратуру», яким обмежено систему 
функцій прокуратури (скасовано нагляд за додержанням і застосуванням законів); 
реформовано систему органів прокуратури; змінено порядок кадрового забезпечен-
ня прокуратури; запроваджено органи прокурорського самоврядування тощо.  

02.06.2016 в результаті Конституційної реформи щодо правосуддя виключено 
присвячений прокуратурі розділ Основного Закону і врегульовано її статус 
у Розділі «Правосуддя», обмежено функції прокуратури. 

19.09.2019 прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», на 
підставі якого проводиться кадрове перезавантаження прокуратури, реорганізова-
но систему прокуратури, розширено повноваження ГП 

Статус прокуратури закріплено у Конституції України, де прокуратурі було 
присвячено однойменний окремий Розділ VII. Визначено систему конституцій-
них функцій прокуратури України, а також перехідні функції прокуратури.  
Згідно зі змінами до Конституції від 08.12.2004 було розширено систему 

функцій прокуратури, а також скореговано порядок призначення  
і звільнення ГП (за згодою ВР України).  
У 2012 р. організація та діяльність прокуратури зазнали змін у зв’язку із 

прийняттям нового КПК України від 13.04.2012 (реформовано статус прокурора 
у кримінальному провадженні) 
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Схема 5. Місце прокуратури в системі державних органів України 

Спільне: 
1. Правові основи органі-
зації і діяльності органів 
прокуратури визначають-
ся передусім актами ВР 
України. У своїй діяльно-
сті прокуратура керуєть-
ся законами та іншими 
актами ВР України. 
2. Наглядова діяльність 
прокуратури зосереджена 
на контролі за додержан-
ням законів, тобто актів 
ВР України. 
3. ГП призначається і 
звільняється Президентом 
за згодою ВР України.  
4. ГП підзвітний законо-
давчій владі: він особис-
то не менше одного разу 
на рік звітує перед ВР 
України на пленарному 
засіданні про діяльність 
органів прокуратури 
шляхом надання узага-
льнених статистичних та 
аналітичних даних.  
5. ВР України може 
висловити ГП недовіру, 
що має наслідком його 
відставку з посади 

Спільне: 
1. Подібна система 
органів, з якою безпосе-
редньо взаємодіє систе-
ма органів прокуратури 
на всіх рівнях. 
2. Схожі засади внутріш- 
ньої організації і управ-
ління. 
3. З правоохоронними і 
контрольними органами 
виконавчої влади прокура-
тура об’єднана спільними 
завданнями і напрямами 
діяльності (ОВС, СБУ, 
Державна аудиторська 
служба та ін.). 
4. Прокуратура належить 
до правоохоронних 
органів, які у більшості є 
органами виконавчої 
влади. 
5. Прокуратура коорди-
нує діяльність правоохо-
ронних органів у сфері 
протидії злочинності 

Спільне: 
1. Статус прокуратури регламентується 
Розділом VIII «Правосуддя» Конститу-
ції України разом із судом та адвокату-
рою, що дозволяє розглядати її як 
суміжний інститут судової влади. 
2. Всі без винятку функції прокурату-
ри пов’язані із судами, а деякі лише в 
суді безпосередньо реалізуються 
(представництво, підтримання публі-
чного обвинувачення в суді). 
3. Суд і прокуратура об’єднані спіль-
ними завданнями у правоохоронній 
системі України по утвердженню в 
державі верховенства права, зміцненню 
законності і правопорядку. 
4. Суд здійснює контроль за діяльніс-
тю прокуратури. Прокуратура не 
здійснює нагляду за діяльністю суду, 
але реагує на порушення ним закону 
шляхом оскарження судових рішень. 
5. Порядок добору прокурорів, їх дисци-
плінарна відповідальність, самовряду-
вання, органи, що забезпечують їх 
функціонування, подібні до суддів 

Призначає на посаду та звільняє за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора і 
завдяки цьому має вагомий вплив на ієрархічну та централізовану систему органів прокуратури 
України. Знаходиться поза сферою компетенції прокуратури 

Відмінне: ВР України є 
єдиним органом законо-
давчої влади в Україні. 
Прокуратура не творить 
закони, а лише наглядає 
за їх додержанням у 
визначених законом 
сферах. Функціонування 
ВР України не є об’єктом 
прокурорської діяльності 

Відмінне: прокуратура прямо не 
віднесена до судової влади. Вона не 
здійснює правосуддя і виконує ряд 
позасудових функцій. Статус прокуро-
рів відрізняється від статусу суддів. 
Система прокуратури відрізняється 
від судової системи 

Відмінне: призначенням 
виконавчої влади є 
виконання законів, а 
прокуратури – нагляд за 
їх додержанням у визна-
чених сферах. Включен-
ня прокуратури до 
виконавчої влади приз-
веде до її політизації, а 
також суттєво обмежить 
нагляд прокуратури за 
виконавчою владою 

Судова влада 

Виконавча влада ПрокуратураЗаконодавча влада  

Президент України 

Після Конституційної реформи щодо правосуддя 2016 р. прокуратура формально втратила свій 
статус незалежного органу в системі поділу влади, проте фактично залишається єдиною і централі-
зованою системою, яка при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з усіма гілками держа-
вної влади, але не належить до жодної з них 
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Завдання прокурора у судовому процесі (при підтриманні публічного обвинувачення і пред-
ставництва інтересів держави у суді). Прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, 
додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог 
закону про всебічний, повний і об’єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що 
ґрунтуються на законі

Завдання діяльності прокурора у кримінальному провадженні (процесуального керівництва 
і організації досудового розслідування тощо) – сприяти: 
1) розкриттю кримінальних правопорушень, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав під-
приємств, установ, організацій від злочинних та кримінально-протиправних посягань; 
2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопо-
рушення; 
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності; 
4) охороні прав і законних інтересів осіб при здійсненні кримінального провадження; 
5) здійсненню заходів щодо запобігання кримінальним правопорушенням, усунення причин та 
умов, що сприяють їх вчиненню 

Завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 
справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян, – додержання законності під час перебування осіб у місцях 
тримання затриманих, попереднього ув’язнення, в установах виконання покарань, інших установах, 
що виконують покарання або заходи примусового характеру, які призначаються судом, додержання 
встановленого кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування 
покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обов’язків 

Галузеві (спеціальні) завдання 
(реалізуються при виконанні окремих функцій прокуратури) 

Схема 6. Мета та завдання діяльності прокуратури 

Мета прокурорської діяльності (розкриває основне призначення прокуратури) – це 
захист прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави, що охоплює 
різні прояви діяльності в межах покладених на прокуратуру функцій щодо: 1) сприяння  
у реалізації таких прав, свобод та інтересів; 2) недопущення їх порушень шляхом попере-
дження останніх та нагляду за додержанням таких прав, свобод та інтересів з боку інших 
уповноважених органів; 3) відновлення прав та інтересів, порушених неправомірними 
діями; 4) притягнення до відповідальності винних у порушенні прав, свобод та інтересів 

Загальні завдання 
(виконуються всіма прокурорами при здійсненні всіх 
покладених на прокуратуру функцій) – це захист: 

прав і свобод людини. Є пер- 
шочерговим завданням про- 
куратури, визначає зміст  
і характер покладених на неї 
функцій. Ідеться про захист 
соціально-економічних, по- 
літичних, особистих прав  
і свобод людини та громадя-
нина, насамперед осіб, які 
потребують державної під- 
тримки та допомоги (непов-
нолітніх, інвалідів тощо) 

загальних інтересів 
суспільства. Діяльність 
прокуратури має бути 
спрямована на захист 
економічних, політичних, 
культурних, духовних та 
інших суспільних ціннос-
тей. Суспільні інтереси 
виражають загальні 
потреби членів суспільст-
ва, кожної окремої 
людини

загальних інтересів держави. 
Прокуратура як орган держав-
ної влади покликана захищати 
інтереси держави: забезпечення 
незалежності й обороноздат- 
ності України, фінансово-еконо-
мічні інтереси держави, переду-
сім у бюджетній та земельній 
сферах, належне функціонуван-
ня системи кримінальної 
юстиції, а також пенітенціарної 
системи тощо 
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Схема 7. Функції прокуратури: поняття та види 

Функції прокуратури 

Організація і процесуальне керівництво досудовим розсліду-
ванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 
час кримінального провадження, нагляд за негласними та 
іншими слідчими і розшуковими діями органів правопоряд-
ку. Предметом є додержання законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 
реалізація завдань кримінального провадження, передусім 
швидкого, повного та неупередженого досудового розслідуван-
ня, та формування публічного обвинувачення. Складові: 
1) організація досудового розслідування; 2) процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням; 3) нагляд за додержан-
ням законів при проведенні слідчих та розшукових дій (ОРД); 
4) вирішення інших питань під час кримінального провадження; 
5) координація діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії злочинності. Регламентується ст. 25 ЗУ «Про прокура-
туру», статтями 36, 37 КПК та ст. 14 ЗУ «Про оперативно-
розшукову діяльність» 

Нагляд за додержанням законів 
при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також 
при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особис-
тої свободи громадян. Предметом 
є додержання законності під час 
перебування осіб у місцях триман-
ня затриманих, попереднього 
ув’язнення, установах, в яких 
засуджені відбувають покарання, 
де перебувають особи, щодо яких 
застосовані примусові заходи 
медичного або виховного характе-
ру, та будь-яких інших місцях, до 
яких доставлено осіб чи в яких 
особи примусово тримаються 
згідно з судовим рішенням або 
рішенням адміністративного 
органу, додержання встановленого 
законом порядку та умов тримання 
осіб у цих установах, їх прав і 
виконання ними своїх обов’язків.  
Полягає у проведенні прокурора-

ми перевірок відповідних місць та 
установ, де утримуються особи. 
Регламентується ст. 26 ЗУ «Про 

прокуратуру», статтями 22, 24 КВК 
України, ЗУ «Про попереднє 
ув’язнення», КПК, КУпАП та ін.  
Прокуратура продовжує викону-

вати цю функцію до набрання 
чинності законом про створення 
подвійної системи регулярних 
пенітенціарних інспекцій.  

Представництво інтересів держави в суді у виключних 
випадках і в порядку, що визначені законом. Полягає у 
здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та 
інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів держави. 
Реалізується у виключних випадках, коли таке представництво 
не здійснюється уповноваженим органом держави або він 
відсутній. Регламентується статтями 23, 24 ЗУ «Про прокура-
туру», статтями 56, 57 ЦПК України, статтями 53, 55 ГПК 
України, статтями 53, 54 КАС України, статтями 36, 127–130 
КПК України, статтями 7, 12, 21 ЗУ «Про виконавче прова-
дження» 

З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво 

Основні напрями діяльності прокуратури, 
що безпосередньо виражають її сутність і 
призначення, передбачають особливі 
форми, методи і тактику здійснення 

На прокуратуру не можуть покладатися 
функції, не передбачені Конституцією 
України, тобто їх перелік є вичерпним і 
обмеженим на рівні Основного Закону 

Основні Перехідні (тимчасові)

Підтримання публічного обвинувачення в суді. Це діяль-
ність прокурора у кримінальному провадженні, що полягає у 
доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення 
кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення. Здійснюється в усіх кримінальних прова-
дженнях за винятком випадків, коли прокурор відмовився від 
обвинувачення. Підтримання публічного обвинувачення 
розглядається у єдності із організацією і процесуальним 
керівництвом досудовим розслідуванням. Регламентується 
ст. 22 ЗУ «Про прокуратуру» та ст. ст. 36, 37, 338–341 та ін. КПК 

Передбачені ч. 1 ст. 1311 Конституції України Передбачені п. 9 Перехідних положень Конституції 

Досудове слідство. Було скасо-
вано і передано ДБР 20.11.2019




