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Поняття, особливості та значення
організації роботи у здійсненні

прокурорського нагляду за додержанням
законів під час розслідування злочинів 

проти життя особи

Оптимальна діяльність прокурату-
ри, як і діяльність будь-якого іншого
державного органу, вирішальною мі-
рою залежить від її правильної органі-
зації. Відсутність чітких організаційних
засад завжди зумовлює стихійність
тих чи інших прокурорських заходів,
їх непідготовленість і, як наслідок,
нульову або вкрай низьку ефектив-
ність.Тому невипадково, що в юридич-
ній літературі, особливо починаючи 
з 70-х років минулого сторіччя, стала
приділятися підвищена увага органі-
заційним аспектам діяльності органів
прокуратури [1, с. 37]. Особливий ха-
рактер діяльності щодо здійснення
прокурорського нагляду за додержан-
ням законів під час розслідування зло-
чинів різних категорій актуалізує пи-
тання з приводу ефективної організації
його роботи. Ця робота здійснюється

безпосередньо прокурором шляхом
процесуального керівництва розсліду-
ванням, що супроводжується роз-
робкою довгострокових стратегій, пла-
нів, методичних рекомендацій тощо.
Спрямованість такої роботи залежить
від інших напрямів прокурорського
нагляду.

Організація роботи під час здійснен-
ня прокурорського нагляду – це склад-
ний та довготривалий процес,досліджен-
ням якого займаються як вітчизняні,
так і закордонні фахівці з різних га-
лузей права. Зокрема, цьому питанню
приділено увагу у працях Ю. Є. Вино-
курова, В. М. Гусарова, В. С. Зеленець-
кого, П. М. Каркача, Ю. А. Кармазіна,
Г. К. Кожевнікова, І. Є. Марочкіна,
О. Я. Сухарьова та ін. Проте концеп-
туальні дослідження проблем органі-
зації роботи прокурорського нагляду
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за додержанням законів при розсліду-
ванні злочинів проти життя особи
висвітлено недостатньо і вони потре-
бують проведення подальших науково
обґрунтованих пошуків.

Метою статті є дослідження особ-
ливостей та значення організації
роботи у здійсненні прокурорського
нагляду за додержанням законів під час
розслідування злочинів проти життя
особи. Для досягнення поставленої
мети у статті ставляться такі основні
завдання: 1) визначити поняття орга-
нізації роботи у здійсненні прокурор-
ського нагляду за додержанням за-
конів під час розслідування злочинів
проти життя особи; 2) проаналізувати
його структурні елементи; 3) запропо-
нувати шляхи вдосконалення органі-
зації роботи у досліджуваній сфері.

Переходячи до розгляду предмета
нашого дослідження, слід звернути
увагу на те, що науково-обґрунтована
організація роботи прокурорського
нагляду за додержанням законів за
умови її належного методичного та
тактичного забезпечення дає змогу
визначити оптимальні шляхи діяль-
ності органів прокуратури, необхідні
для комплексного та своєчасного ви-
конання покладених на неї завдань за
всіма напрямами наглядової діяль-
ності, з урахуванням значної кількості
об’єктивних і суб’єктивних факторів,
які впливають на стан законності та
практику нагляду за додержанням і
застосуванням законів [2, с. 173],
зокрема у сфері розслідування злочи-
нів проти життя особи. Проте насам-
перед, визначимося з понятійним апа-
ратом у досліджуваній сфері.

Наприклад, Ю. Є. Винокуров орга-
нізацію роботи прокурорського нагля-
ду за додержанням законів визначає
як складову частину організації робо-
ти прокуратури в цілому, під якою
дослідник пропонує розуміти сукуп-
ність взаємопов’язаних і взаємодо-
повнюючих заходів (заходів, елемен-
тів) щодо добору, розстановки, підви-
щення кваліфікації прокурорських

кадрів, постійному регулюванню (на-
пряму) їх діяльності, забезпеченню 
їх усіма необхідними засобами, збору
та аналізу інформації, аналізу роботи
прокуратури та її оцінці, плануванню
роботи, контролю за виконанням пла-
нів, об’єднанню зусиль оперативного
складу, інших органів з метою досяг-
нення високих кінцевих результатів у
плані зміцнення законності [3, с. 163].
У свою чергу, І. Є. Марочкін та 
О. М. Толочко пропонують організа-
цію роботи прокурорського нагляду
за додержанням законів розглядати у
двох аспектах: по-перше, комплекс
заходів, спрямованих на раціональний
розподіл праці, створення її належ-
них умов і підтримку організаційного
порядку, здорової психологічної атмо-
сфери в колективі; по-друге, повсяк-
денну процесуальну й непроцесуальну
діяльність прокурора, пов’язану з по-
становкою перед підлеглими конкрет-
них завдань, контролем за їх виконан-
ням і оцінкою виконаної роботи [4,
с. 5]. Здійснюючи дослідження норма-
тивно-правового регулювання орга-
нізації та діяльності прокуратури,
А. С. Курись також наводить визначен-
ня організації роботи прокурорського
нагляду за додержанням законів: «су-
купність заходів щодо розподілу пред-
мету відання між конкретними органа-
ми прокуратури з метою раціонального
використання їх потенціалу, забез-
печення точного, неухильного і своє-
часного виконання поставлених зав-
дань у повній відповідності із законом,
а також організація співпраці органів
прокуратури з іншими правоохоронни-
ми органами тощо» [5, с. 443]. Тобто 
в основу організації роботи прокурор-
ського нагляду за додержанням законів
при розслідуванні злочинів покладено
як вимоги до кваліфікації та спеціаль-
ності працівників органів прокуратури,
так і саму методичну діяльність.

Ми вважаємо, що поряд із наведе-
ними визначеннями слід зазначити
про суб’єктів, до компетенції яких від-
несено організацію роботи у здійсненні
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прокурорського нагляду за додер-
жанням законів при розслідуванні
злочинів проти життя особи. Так, від-
повідно до п. 1.2 Регламенту Генераль-
ної прокуратури України, затвердже-
ним наказом Генерального прокурора
України від 12 квітня 2012 року № 35
керівництво Генеральною прокура-
турою України та підпорядкованими
органами прокуратури здійснює Гене-
ральний прокурор України. Заступни-
ки Генерального прокурора України
організовують, спрямовують та конт-
ролюють роботу структурних підроз-
ділів на закріплених за ними напрямах
прокурорсько-слідчої діяльності, при-
ймають рішення управлінського та
процесуального характеру з питань,
віднесених до їх компетенції (п. 1.3).
Розподіл службових обов’язків між
керівництвом Генеральної прокурату-
ри України та взаємозамінність ви-
значаються наказом Генерального про-
курора України. Начальники структур-
них підрозділів Генеральної проку-
ратури України, їх заступники є без-
посередніми організаторами роботи 
у підрозділах (п. 1.6) [6].

Тобто до суб’єктів, які організо-
вують роботу в органах прокуратури
з нагляду за додержанням законів під
час розслідування злочинів проти жит-
тя особи, умовно можна віднести:

по-перше, суб’єктів, до компетенції
яких віднесено здійснення загального
процесуального керівництва з нагля-
ду за додержанням законів (Генераль-
ний прокурор України, заступники
Генерального прокурора України, про-
курори областей та прирівняні до них
прокурори, керівники структурних
підрозділів апаратів прокуратур, міські,
районні, міжрайонні та прирівняні до
них прокурори);

по-друге, суб’єктів, до компетенції
яких віднесено здійснення безпосеред-
нього процесуального керівництва з
нагляду за додержанням законів (ке-
рівники підрозділів, що здійснюють на-
гляд за органами, які проводять досу-
дове розслідування).

Таким чином, для забезпечення
ефективної організації роботи проку-
рорського нагляду за додержанням
законів під час розслідування злочинів
проти життя особи необхідно здій-
снювати: по-перше, добір, розстанов-
ку, професійну підготовку кадрів та
раціональний розподіл між ними пов-
новажень; по-друге, збір інформації та
її аналіз щодо наявних порушень
законодавства в досліджуваній сфері;
по-третє, аналітичну роботу та плану-
вання прокурорського нагляду; по-чет-
верте, координацію діяльності органів
досудового розслідування при розслі-
дуванні злочинів проти життя особи;
по-п’яте, взаємодію працівників орга-
нів прокуратури з іншими правоохо-
ронними органами щодо зміцнення
законності; по-шосте, контроль за ви-
конанням поставлених завдань.

Проаналізуємо їх більш детально.
У теорії прокурорської діяльності

слушно зазначається, що належна
організація роботи прокурора з на-
гляду за додержанням і застосуванням
законів передбачає, перш за все, наяв-
ність високого рівня її професійного
забезпечення. Прокурорські працівни-
ки мають проводити наглядову робо-
ту на підставі глибокого вивчення
стану законності методами правового
й економічного аналізу із залученням
спеціалістів, працівників контролюю-
чих органів, з урахуванням громад-
ської думки, звернень громадян і поса-
дових осіб, повідомлень у засобах
масової інформації [7, с. 51]. Так, відпо-
відно до Наказу ГПУ «Про організа-
цію роботи з кадрами в органах про-
куратури України» [8] від 15 грудня
2011 року № 2гн забезпечення правиль-
ного добору, розстановки, професій-
ної підготовки та виховання кадрів –
це ефективний засіб успішного вико-
нання покладених на органи прокура-
тури завдань щодо утвердження вер-
ховенства права, зміцнення законності,
захисту прав людини і громадянина,
суспільних та державних інтересів. Крім
того, ефективність прокурорського
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нагляду під час розслідування злочи-
нів проти життя особи безпосередньо
залежить від підвищення вимогливо-
сті до професійної підготовки, компе-
тенції, а також від високих моральних
якостей працівників.

Продовжуючи наукову думку, слід
зазначити, що організація роботи з
кадрами у здійсненні прокурорського
нагляду за додержанням законів під час
розслідування злочинів проти життя
особи включає в себе: 1) визначення
кола прокурорських працівників, на
яких покладатиметься здійснення на-
гляду за додержанням і застосуванням
законів; 2) забезпечення між праців-
никами, які здійснюють нагляд, раціо-
нального розподілу посадових обов’яз-
ків з урахуванням їх досвіду; 3) створен-
ня належних умов праці та режиму
роботи, які сприятимуть формуванню
організаційної культури; 4) підвищення
кваліфікації працівників прокуратури,
які здійснюють нагляд за додержан-
ням і застосуванням законів у досліджу-
ваній сфері.Таким чином, здійснюючи
добір, розстановку, професійну підго-
товку кадрів та раціональний розподіл
між ними повноважень, процесуально-
му керівнику необхідно враховувати
рівень професійної підготовки праців-
ника, їх здатність до раціонального
мислення та прийняття об’єктивних рі-
шень в піднаглядній сфері діяльності.

У структурі елементів організації
роботи при здійсненні прокурорського
нагляду за додержанням законів під
час розслідування злочинів проти жит-
тя особи значне місце посідає інфор-
маційне забезпечення процесуальних
керівників щодо стану законності та
наявності допущених порушень в до-
сліджуваній сфері. Найбільший інтерес
для прокурорів становлять відомості
про порушення законів. Процесуаль-
ний керівник зобов’язаний проявляти
активність в отриманні таких відо-
мостей. Джерелами інформації про
порушення законів є письмові та усні
звернення громадян (скарги, заяви),
що надходять до прокуратури; повідом-

лення засобів масової інформації (пе-
ріодичної преси, радіо, телебачення);
звернення до прокуратури керівників
підприємств, установ, організацій та
інших юридичних і інших осіб, за-
конні інтереси яких були порушені;
повідомлення правоохоронних орга-
нів і органів контролю про вчинення
правопорушень [9, с. 140]. Інформація
при здійсненні даного виду процесу-
альної діяльності повинна характери-
зуватися повнотою,об’єктивністю та да-
вати змогу процесуальному керівнику
систематично аналізувати стан, струк-
туру та динаміку порушень законів під
час розслідування злочинів проти жит-
тя особи,та визначати причини допуще-
них порушень та умови,що їм сприяють.

Інформація про стан законності та
наявність порушень законів під час роз-
слідування злочинів проти життя осо-
би є підставою для використання про-
курором повноважень, наданих йому
ст. 20 Закону України «Про прокура-
туру» від 05.11.1991 року № 1789-XII
[10]. Володіючи такою інформацією,
процесуальний керівник вправі про-
вести перевірку за додержанням і
застосуванням законів органами, які
проводять досудове розслідування.
Одержана прокурором інформація
підлягає детальному аналізу, проведен-
ня якого дає можливість йому встано-
вити стан законності у сфері розсліду-
вання злочинів проти життя особи та
ефективність впливу актів прокурор-
ського реагування на виявлені раніше
порушення законів.

Також, як уже зазначалося, не-
обхідною умовою ефективної органі-
зації роботи у здійсненні прокурор-
ського нагляду за додержанням законів
під час розслідування злочинів, зокрема
проти життя особи, є кваліфіковано
поставлена аналітична робота в орга-
нах прокуратури. Здійснюючи аналі-
тичну роботу, необхідно враховувати
вимоги наказу Генерального прокурора
України за № 1 від 26 грудня 2011 ро-
ку «Про організацію роботи і управ-
ління в органах прокуратури України»,
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в якому відповідно до п. 13.1 зазначе-
но, що аналітичну роботу необхідно
здійснювати лише за необхідності по-
глибленого вивчення проблеми, якщо
висновок про стан додержання закон-
ності, боротьби зі злочинністю, орга-
нізації діяльності прокуратури на під-
ставі статистичних і оперативних
даних зробити неможливо. За резуль-
татами аналітичних досліджень слід
вживати заходів до усунення недолі-
ків, а також вносити конкретні пропо-
зиції щодо підвищення ефективності
боротьби зі злочинністю, удосконален-
ня законодавства і відомчих актів, що
стосуються організації та порядку
діяльності прокуратури (п. 13.2) [11].

Використання результатів аналі-
тичної роботи важливо для визначен-
ня проблемних напрямів наглядової
діяльності, які потребують першочер-
гової уваги, раціонального розподілу
кадрів по конкретних ділянках робо-
ти, оцінки впливу прокурорсько-на-
глядової практики на реальний стан
справ у сфері законності, внесення в
неї нагальних коректив та доповнень
[12, с. 107]. Для успішного виконання
аналітичної роботи необхідно охарак-
теризувати кількісні показники виявле-
них порушень, порівняти, за можливо-
сті, з даними за аналогічний минулий
період, визначити їх динаміку, тенден-
ції, що характеризують їх розвиток.
В обов’язковому порядку треба ви-
значити причини й умови, що сприя-
ють порушенням закону. Завершува-
ти аналітичну роботу слід висновками
та рекомендаціями з урахуванням
одержаних результатів аналізу [13, с. 64].
При цьому, на нашу думку, підсумки
аналітичної роботи повинні викори-
стовувати при плануванні наглядової
діяльності.

На наше переконання, планування –
це один із найбільш важливих органі-
заційних заходів, який активно впливає
на здійснення прокурорського нагля-
ду за додержанням законності, що
сприяє підвищенню його ефективності.
Воно дає змогу визначати перспек-

тиви боротьби з правопорушеннями,
з’ясовувати недоліки в роботі проку-
ратури та вживати заходів щодо їх
усунення.

Необхідність планування, за сло-
вами О. Ф. Козлова, обумовлена вели-
ким обсягом поточної роботи з роз-
гляду і вирішення скарг, проведення
різних перевірок тощо. Часто проце-
суальним керівникам доводиться сти-
хійно вирішувати різні питання, що
стосуються усунення правопорушень,
відновлення порушених суб’єктивних
прав та охоронюваних інтересів, залу-
чати винних осіб до встановленої за-
коном відповідальності. Але, як пока-
зує практика, не всі порушення закон-
ності потрапляють у сферу прокурор-
ського нагляду, деякі виявляються за
рамками поточної роботи [14, с. 131].
Саме для усунення різного роду невід-
повідностей і необхідно проводити
планування, яке є чотирьох видів:
перспективне, поточне, оперативне і
координаційне.

Важливою умовою зміцнення за-
конності і правопорядку в нашій дер-
жаві є посилення координаційної
діяльності прокуратури щодо органів
досудового розслідування при розслі-
дуванні злочинів проти життя особи.
Однак на сьогодні не існує закону,
який регулював би взаємодію проку-
ратури з іншими правоохоронними
органами. При взаємодії з правоохорон-
ними органами прокурор керується
статтями 10 і 29 Закону України «Про
прокуратуру». При цьому основною
формою координації діяльності пра-
воохоронних органів є проведення
координаційної наради її керівників
під головуванням відповідного проку-
рора. Рішення координаційної наради є
обов’язковими для виконання, визна-
ченими у ньому правоохоронними ор-
ганами.Організація роботи з координа-
ції діяльності правоохоронних органів
по боротьбі зі злочинністю визначає-
ться Положенням, яке розробляється
і затверджується Генеральним прокуро-
ром України за погодженням з керів-
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никами правоохоронних органів [10].
Тобто координаційна функція проку-
ратури є управлінською, але органи
прокуратури управлінських рішень 
не приймають, а відчуття виконання
не притаманних обов’язків іде від не-
знання прокурорами своїх прав та
обов’язків у цій сфері.

Тому Генеральний прокурор Украї-
ни в порядку законодавчої ініціативи
звернувся до Верховної Ради України,
яка 26.11.1993 року внесла доповнення
до ст. 29 Закону України «Про проку-
ратуру». Згідно з ч. 3 цієї статті проку-
рору приписано, що при здійсненні
нагляду він повинен приймати заходи
щодо узгодження дій правоохоронних
органів по боротьбі зі злочинністю.
Фактично в обов’язки прокурора по-
ставлена функція координації зусиль
правоохоронних органів у боротьбі 
зі злочинністю. Про це йдеться й 
у листі Генерального прокурора від
25.04.1994 р. № 20-13. У ньому реко-
мендовано з урахуванням вимог ст. 29
Закону України «Про прокуратуру»
взаємодіяти та здійснювати спільні
заходи органів прокуратури, Міністер-
ства внутрішніх справ та Служби без-
пеки України у боротьбі зі злочинні-
стю та порушеннями законності в усіх
соціальних сферах, зміцнювати пра-
вопорядок в державі [15].

Тому, на наш погляд, більш плід-
ною для вирішення зазначеної проб-
леми є думка тих науковців, які про-
понують поділити всі правоохоронні
органи на 2 групи:

– державні органи, основним зав-
данням яких є попередження і викрит-
тя злочинів, вжиття юридичних санк-
цій до правопорушників;

– державні органи, для яких зазна-
чена діяльність не є основною та які
переважно виконують управлінські і
контрольні функції [16, с. 53].

Така форма взаємодії основною
метою має сприяти підвищенню ефек-
тивності діяльності правоохоронних
органів у боротьбі зі злочинністю за
рахунок розробки і здійснення узго-

джених дій, спрямованих на своєчасне
виявлення, розкриття злочинів і запо-
бігання їм. Досвід свідчить, що така
взаємодія має базуватися на достовір-
них відомостях про стан, динаміку і
структуру злочинності з урахуванням
знання і використання об’єктивних за-
кономірностей та процесів, які існують
у суспільстві і державі. Тобто при
такій взаємодії, як координація дій у
роботі зі злочинністю, без принципу
об’єктивності просто не обійтись.

На практичному рівні вказані еле-
менти організації роботи прокурату-
ри співіснують у єдності, утворюють
систему організаційно-управлінських
заходів і дій, спрямованих на своє-
часне якісне виконання завдань, по-
ставлених перед прокуратурою, удо-
сконалення прокурорської діяльності
в досліджуваній сфері.

Таким чином, для удосконалення
організації роботи у здійсненні проку-
рорського нагляду за додержанням
законів під час розслідування злочинів
проти життя особи необхідно: по-пер-
ше, розробити прийнятне визначен-
ня організації роботи (включаючи не
тільки наглядові, але й управлінські
питання) при здійсненні прокурор-
ського нагляду і закріпити його на
галузевому рівні (наприклад, в Наказі
ГПУ «Про організацію роботи і управ-
ління в органах прокуратури Украї-
ни»); по-друге, розробити методичні
рекомендації щодо організації інфор-
маційної роботи, формування різних
банків даних, що характеризують
різні аспекти організації роботи при
здійсненні прокурорського нагляду;
по-третє, підвищити рівень підготов-
ки кадрів для органів прокуратури у
базових вищих навчальних закладах.
Крім того, слід більш ефективно здійс-
нювати роботу з добору, розстановки,
професійної підготовки та виховання
кадрів; по-четверте, удосконалити
аналітичну та методичну роботу в ор-
ганах прокуратури як складову забез-
печення належної організації проку-
рорсько-наглядової діяльності.
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Таким чином, під організацією ро-
боти у здійсненні прокурорського на-
гляду за додержанням законів під час
розслідування злочинів проти життя
особи слід розуміти діяльність упов-
новажених суб’єктів, що здійснюється
за допомогою визначених засобів з
додержанням властивих їй принципів
щодо раціонального використання
потенціалу працівників прокуратури,
забезпечення точного, неухильного і
своєчасного виконання поставлених

завдань у повній відповідності із зако-
ном з метою досягнення максимально
можливого результату з виявлення та
усунення порушень закону. При цьому
правильно побудована організація
роботи при здійсненні прокурорсько-
го нагляду за додержанням законів під
час розслідування злочинів проти жит-
тя особи надасть змогу оптимізувати
використання матеріальних ресурсів,
робочого часу, а також потенціалу
працівників органів прокуратури.
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ненні прокурорського нагляду за додержанням законів під час розслідування зло-
чинів проти життя особи

У статті визначено поняття організації роботи у здійсненні прокурорського
нагляду за додержанням законів під час розслідування злочинів проти життя
особи, проаналізовано його структурні елементи, запропоновано шляхи удоскона-
лення організації роботи у досліджуваній сфері.
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Зубрицкий Н. И. Понятие, особенности и значение организации работы в осу-
ществлении прокурорского надзора за соблюдением законов при расследовании
преступлений против жизни лица

В статье определено понятие организации работы в осуществлении прокурор-
ского надзора за соблюдением законов при расследовании преступлений против
жизни человека, проанализированы его структурные элементы, предложены пути
совершенствования организации работы в исследуемой сфере.
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Zubritskyi N. The concept, features and values of work organization during public
prosecutors supervision of legislation following while investigating crimes with killing
purposes

In this article the concept of work in carrying out supervision over the observance
of laws in the investigation of crimes against the person's life, analyzes the structural ele-
ments, the ways of improving the organization of work in the study area.
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