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Тема дисципліни: Функції прокуратури України 

 

Семінарське заняття 9 

Тема: Представництво інтересів громадян або держави у суді у визначених 

законом випадках 

 

План 

1. Охарактеризуйте одну з найважливіших функцій прокуратури — 

підтримання державного обвинувачення в суді 

2. Проаналізуйте функцію прокуратури  - представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у визначених законом випадках 

3. Охарактеризуйте 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  

4. Визначте та проаналізуйте вимоги до працівників прокуратури і 

кандидатів на посаду прокурора 

5. Охарактеризуйте прокурорське самоврядування 
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Рекомендовані реферати 

1. Прокуратура України: проблема становлення і розвитку 

2. Місце органів прокуратури України в системі  органів державної влади 

3. Прокуратура як суб’єкт конституційно-правових відносин в Україні 

 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 
 

1. Які функції покладаються на органи прокуратури? 

2. Які органи становлять систему органів прокуратури 

3. Які ви можете визначити конституційні функції прокуратури? 

4. Що таке приватне та публічне обвинувачення? 

5. Назвіть вимоги до прокурора окружної прокуратури 

 

 

Дослідницька робота 

1. Проблема реформування діяльності органів прокуратури України 

2. Проблеми організації роботи окружних прокуратур 

 

Методичні рекомендації 

При підготовці відповіді на перше на питання необхідно звернутися до 

положень Розділу IV Закону України «Про прокуратуру». Прокурор підтримує 

державне обвинувачення в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, 

користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Кримінальним 

процесуальним кодексом України. 

Державне обвинувачення як першочергова конституційна функція прокуратури і 

як основна конституційна засада судочинства (Конституція України – статті 121, 129) є 

першоосновою взагалі всього кримінального процесу і провадження кримінальних 

справ у суді. 

Функція обвинувачення – займає домінуюче становище у системі кримінально-

процесуальних функцій. Без обвинувачення кримінальний процес був би 

безпредметним, а тому і не потрібним. Саме обвинувачення породжує інші функції та 

їх розвиток 

В основі функції державного обвинувачення якої лежить певна діяльність органів 

прокуратури, що складає самостійний специфічний вид державної діяльності взагалі, у 

сучасних умовах спрямованої на західні зразки, де обвинувачення за своєю суттю 

зводиться до кримінального переслідування. 

У відповіді на друге питання перш за все слід зазначити що відповідно до статті 

23 Закону України «Про прокуратуру» Представництво прокурором інтересів 

громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших дій, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та порядку, 

встановлених законом. 

Прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина 

України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа не 

спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати 

процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або 

обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином 

здійснюють її захист. 

Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі 

порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не 

здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого 

самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 

відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. 

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави 

в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим 

процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента 

України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних 

партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, 

та інших громадських об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі 

Кабінету Міністрів України та Національного банку України може здійснюватися 

прокурором Офісу Генерального прокурора або обласної прокуратури виключно за 

письмовою вказівкою чи наказом Генерального прокурора або його першого заступника 

чи заступника відповідно до компетенції. 

Під час здійснення представництва інтересів громадянина або держави у суді 

прокурор має право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що 

регулює виконавче провадження: 

1) звертатися до суду з позовом (заявою, поданням); 

2) вступати у справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на 

будь-якому етапі судового провадження; 

3) ініціювати перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за 

позовом (заявою, поданням) іншої особи; 

4) брати участь у розгляді справи; 

5) подавати цивільний позов під час кримінального провадження у випадках та 

порядку, визначених кримінальним процесуальним законом; 

6) брати участь у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій 

прокурором здійснювалося представництво інтересів громадянина або держави в суді; 

7) з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами 

виконавчого провадження, робити виписки з них, отримувати безоплатно копії 

документів, що знаходяться у матеріалах справи чи виконавчого провадження. 
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При формуванні відповіді на третє питання необхідно зазначити що відповідно 

до статті 26 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює 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 в органах та установах, шляхом проведення регулярних 

перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості про 

можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких 

інших джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати 

відповідних спеціалістів. 

Прокурор зобов’язаний негайно звільнити особу, яка незаконно (за відсутності 

відповідного судового рішення, рішення адміністративного органу або іншого 

передбаченого законом документа чи після закінчення передбаченого законом або 

таким рішенням строку) перебуває у місці тримання затриманих, попереднього 

ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі для виконання заходів 

примусового характеру. 

Прокурор, здійснюючи 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, має права визначені 

статтею 26 Закону України «Про прокуратуру». 

При відповіді на четверте питання потрібно пригадати систему прокуратури 

України становлять: 

1) Офіс Генерального прокурора  

2) обласні прокуратури 

3) окружні прокуратури 

4) Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про прокуратуру» - прокурором 

окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу 

юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державною 

мовою. 

Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, 

який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та 

володіє державною мовою. 

Прокурором Офісу Генерального прокурора може бути призначений громадянин 

України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти 

років та володіє державною мовою. Ці вимоги не поширюються на прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може бути 

призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 

п’яти років та володіє державною мовою. 

Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 

1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 
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2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 

3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Для відповіді на п’яте питання потрібно зазначити що прокурорське 

самоврядування - це самостійне колективне вирішення прокурорами питань 

внутрішньої діяльності прокуратури з метою: 

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів прокуратури, 

підвищення якості роботи прокурорів; 

2) зміцнення незалежності прокурорів, захисту від втручання в їх діяльність; 

3) участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та 

іншого забезпечення прокурорів, а також контролю за додержанням установлених 

нормативів такого забезпечення; 

4) обрання чи призначення прокурорів до складу інших органів у випадках та в 

порядку, встановлених законом. 

До питань внутрішньої діяльності прокуратури належать питання організаційного 

забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту прокурорів та 

їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням 

повноважень прокурорів. 

Прокурорське самоврядування здійснюється через всеукраїнську конференцію 

прокурорів та Раду прокурорів України. 
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