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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ 

ПРОКУРОРА 

 

Однією з головних проблем громадського розвитку є зміцнення 

законності та правопорядку. Це висуває на перший план завдання 

забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів громадян, 

верховенство закону. Провідну роль у вирішенні цих проблем має 

прокурор – суб’єкт кримінального процесу, на якого згідно зі ст. 121 

Конституції України покладаються: нагляд за додержанням законів 

органами досудового слідства, дізнання та оперативно-розшукової 

юрисдикції; підтримання державного обвинувачення в суді; 

представництво інтересів громадян та держави в суді у визначених 

законом випадках; нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні примусових 

заходів, пов'язаних з обмеженням свободи громадян [1, с. 10]. 

Існують гарантії незалежності прокурора, вони визначені у ст. 16 

Закону України «Про прокуратуру». Незалежність прокурора 

забезпечується: 

1) особливим порядком його призначення на посаду, звільнення з 

посади, притягнення до дисциплінарної відповідальності; 2) порядком 

здійснення повноважень, визначеним процесуальним та іншими законами; 

3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення 

повноважень прокурора; 4) установленим законом порядком фінансування 

та організаційного забезпечення діяльності прокуратури; 5) належним 

матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням прокурора; 

6) функціонуванням органів прокурорського самоврядування; 

7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 



147 

 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх 

правового захисту. 

Здійснюючи функції прокуратури, прокурор є незалежним від будь-

якого незаконного впливу, тиску, втручання і керується у своїй діяльності 

лише Конституцією та законами України.  

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші 

державні органи, їх посадові та службові особи, а також фізичні та 

юридичні особи і їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність 

прокурора та утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на 

прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або 

прийняття ним незаконного рішення. 

Межі обґрунтованої критики діяльності прокурора визначаються з 

урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

та практики Європейського суду з прав людини. Прокурор має право 

звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради 

прокурорів України, яка зобов’язана невідкладно перевірити і розглянути 

таке звернення за його участю та вжити в межах своїх повноважень, 

передбачених цим Законом, необхідних заходів для усунення загрози. 

Нa прoкурора покладається oбов’язок організації прoцесу 

дoсудового рoзслідування, визнaчення йoго нaпрямів, кoординація 

прoведення прoцесуальних дiй, сприяння cтворенню умoв для 

нoрмального функціонування cлідчих, зaбезпечення дoтримання пiд чaс 

кримінального провадження вимoг законiв Укрaїни [3, с. 20]. 

Згідно із Законом України «Про прокуратуру» посаду прокурора 

можуть обіймати лише громадяни України з вищою юридичною освітою і 

необхідними діловими та моральними якостями. Особи, вперше 

призначені на ці посади, приймають присягу працівника прокуратури [2]. 

Зайняття прокурорської посади не може поєднуватись з роботою на 

підприємствах, в установах чи організаціях, за винятком наукової і 

педагогічної діяльності. 

Не можуть бути прийняті на посаду прокурора особи, яких було 

засуджено за вчинення злочину, за винятком реабілітованих. Прокурор 

перебуває під захистом закону. Нанесення йому тілесних ушкоджень, 

образа, погроза щодо працівника прокуратури чи його близького родича, а 

також знищення їх майна, інші насильницькі дії у зв’язку з виконанням 

прокурором своїх службових обов’язків тягнуть за собою встановлену 

законом відповідальність. Так, відповідальність за вчинення таких дій 

передбачається статтями 345, 347-349 Кримінального кодексу України. 

Крім цього, прокурори мають право носіння вогнепальної зброї [3, с. 243]. 

Oднiєю iз прioритeтниx фyнкцiй прoкyрoрa прoтягoм дoсyдoвoгo 

рoзслiдyвaння є нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв пiд чac прoвeдeння 

дocyдoвoгo рoзcлiдyвaння. Закон України «Прo прoкyрaтyрy» зaкрiплює, 

щo прoкyрoр здiйснює нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв oргaнaми, щo 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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прoвaдять oпeрaтивнo-рoзшyкoвy дiяльнicть, дiзнaння, дocyдoвe слiдcтвo, 

кoриcтуючиcь при цьомy прaвaми i викoнyючи oбoв’язки, пeрeдбaчeнi 

Зaкoнoм Укрaїни «Прo oпeрaтивнo-рoзшyкoвy діяльність» тa 

Кримiнaльним прoцecyaльним кoдeкcoм Укрaїни [2]. 

Здійснюючи нагляд за виконанням законів, прокурори виявляють 

порушення законності і приймають заходи, спрямовані на їх усунення. Ці 

заходи полягають в активізації діяльності органів, уповноважених 

державою вирішувати правові конфлікти, що виникають у суспільстві, 

відновлювати порушені права і притягати правопорушників до 

відповідальності. 

Отже, прокурор є важливим суб’єктом кримінально-процесуальної 

діяльності, який наділений широким спектром повноважень, необхідних 

для забезпечення виконання завдань кримінального судочинства. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ 

ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ефективне розслідування злочинів у сфері господарської діяльності 

неможливе без участі спеціалістів. Специфіка розслідування даного виду 
злочинів обумовлює необхідність якомога ширшого залучення спеціалістів 
для консультації та участі у проведенні окремих слідчих дій. 


