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Об’ємне реформування законодавства, закріпило низку нових положень,
які до цього часу не практикувались в Україні. Одним із таких, по праву, варто
вважати відображене в частині 2 ст. 36 КПК твердження про те, що прокурор
здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового
розслідування у формі процесуального керівництва.
Процесуальне керівництво – це організація процесу досудового
розслідування, визначення його спрямування, координація процесуальних дій
слідчих та оперативних підрозділів, а також забезпечення дотримання вимог
законів України під час отримання доказів та винесення процесуальних рішень
в ході проведення досудового розслідування конкретного, окремо взятого
кримінального провадження.
Зазначена нормативна дисципліна є базовою, відносно новою, проте
вельми актуальною. Саме ця дисципліна детально вивчає сутність та ознаки
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процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як функцію прокурора
у кримінальному провадженні, порядок організації прокурором процесу
досудового розслідування, визначення його напрямів, координація діяльності
слідчих та працівників оперативних підрозділів, процесуальні і тактичні
особливості організації і проведення слідчих (розшукових) та негласних
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процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням.
Опанування саме цих та інших теоретичних і практичних аспектів
процесуального керівництва є запорукою успішної підготовки фахівця юриста
(прокурора) та гарантією реалізації завдань кримінального провадження, до

яких віднесено захист особи, суспільства та держави від кримінальних
правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників
кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування і судового розгляду
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поглиблення знань студентів щодо змісту норм законодавства, яке врегульовує
організацію та діяльність прокурора, що здійснює нагляд за додержанням
законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального
керівництва ним, а також оволодіння практичними навиками забезпечення
законності дій та рішень органів досудового розслідування, адже прокурор
(процесуальний керівник) – ключова фігура досудового розслідування.
За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати і розуміти основні терміни і поняття, що використовуються в
прокурорській діяльності, поняття, сутність, завдання процесуального
керівництва, повноваження прокурора в цій діяльності, механізм їх реалізації
та забезпечення, а також процесуальні і тактичні особливості організації і
проведення досудового розслідування.

