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Н

ародився 8 листопада 1972 р. в с. Новочервоне
Троїцького району Луганської області. Зростав
у працьовитій селянській родині із переконанням
«Що посієш, те й пожнеш», яке є універсальною життєвою істиною як у прямому, так і в переносному значеннях. Шкільні жнива малого Іванка щороку були багатими
на п’ятірки, а коли прийшов час вибору майбутньої професії, то хлопець вирішив у майбутньому працювати на
юридичній ниві.
Протягом 1990–1995 рр. навчався на юридичному факультеті Запорізького державного університету за спеціальністю «Правознавство». Іван Іванович пригадує:
«Кажуть, що студентські роки — золоті роки, і це правда.
Кожен рік студентського життя був для мене роком розвитку, нових знань. Згадується перша сесія, безсонні ночі
перед іспитами, тиша в аудиторіях і студентські будні.
Як першокурсники, ми з цікавістю розглядали та переписували розклад занять. Нові предмети, викладачі, інформація — усе це затягувало у вир студентського життя.
Нудьгувати не було часу. Назавжди запам’яталися дні
кафедр, студента та інші свята. В університеті навчали
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професійні педагоги, які із захопленням читали лекції,
уміло проводили практичні заняття. Вони не тільки збагатили цінними знаннями, а й навчили використовувати
їх у майбутній професійній діяльності».
Педагогам рідного Запорізького державного університету успішний випускник зичить, насамперед, найдорожчого скарбу в житті — здоров’я, а також кар’єрного
зростання, невичерпного натхнення та цікавих ідей
у справі підготовки майбутніх юристів як фахівців, котрі
мають велику відповідальність перед державою і покликання захищати її громадян.
Ще навчаючись в університеті, І. І. Присяжнюк розпочав трудову діяльність, адже чудово розумів, що практика
є найкращим способом закріпити теоретичні знання,
уміння та навички. З 1994 р. Іван Іванович працював
в органах прокуратури, обіймав посади стажиста, слідчого, старшого слідчого прокуратури та старшого прокурора. З 1998 р. по 2001 р. — прокурор району. В 2001 р.
був призначений старшим помічником прокурора Запорізької області з питань координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією і організованою
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злочинністю. З 2002 р. по 2005 р. обіймав керівні посади
в Генеральній прокуратурі України. В 2005 р. був відряджений, а надалі переведений для роботи в Апараті Ради національної безпеки і оборони України. З 2007 р. обіймав
керівні посади в Генеральній прокуратурі України. Впродовж 2008–2009 рр. — перший заступник прокурора Кіровоградської області.
Під час професійної діяльності І. І. Присяжнюк здебільшого займався практикою, проте постійно цікавився
теоретичними надбаннями з кримінального права та процесу. Саме це захоплення надихнуло його зробити перші
кроки в науці. В 2009 р. переведений до Національної академії прокуратури України, де працював на посадах заступника директора Інституту підвищення кваліфікації кадрів
та професора кафедри кримінального процесу. Згідно
з наказом Генерального прокурора України від 16 березня
2016 р., призначений ректором Національної академії
прокуратури України — державної установи зі спеціальним
статусом, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів
на посаду прокурора та проводить підвищення кваліфікації прокурорів. Іван Іванович зазначає: «Сьогодні на плечі
прокурора лягає процесуальне керівництво повного та неупередженого розслідування злочинів з тим, щоб кожний,
хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності. Жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений безпідставно. Жодна особа не
була піддана необґрунтованому процесуальному примусу
і щоб до кожного учасника кримінального провадження
була застосована належна правова процедура. Підготовка
висококваліфікованих кадрів для органів прокуратури
України має загальнодержавне значення та є запорукою
підвищення іміджу органів прокуратури»»
І. І. Присяжнюк має багаторічний стаж роботи
в органах прокуратури, активно працює на науковій
ниві. Його публікації присвячені особливостям кримінальної відповідальності за порушення недоторканності
житла або іншого володіння особи; недоторканності
приватного життя як об’єкта кримінально-правової
охорони; напрямам удосконалення кримінального процесуального законодавства України; правовій природі
прокурора у кримінальному провадженні; сучасним стандартам професійної підготовки та підвищення кваліфікації прокурорів в Україні.
Член відомих громадських організацій: Всеукраїнської асоціації кримінального права, Української національної групи Міжнародної асоціації кримінального
права, Української асоціації прокурорів. Голова редакційних колегій фахових наукових журналів «Вісник Національної академії прокуратури України» та «Часопис
Національної академії прокуратури України», заступник
голови наукової ради загальнодержавного юридичного
офіційного видання Генеральної прокуратури України
«Вісник прокуратури», член редакційних рад «Вісника
Академії правоохоронних органів» (Республіка Казахстан) та «Revista Institutului National al Justitiei» (Республіка Молдова).
Серед відзнак: Почесна грамота Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2006), Подяка за
сумлінну службу в органах прокуратури ІІ ступеня (наказ Генерального прокурора України, 2010 р.), Подяка

за сумлінну службу в органах прокуратури ІІ ступеня (наказ Генерального прокурора України, 2012 р.), Відзнака
Української асоціації прокурорів «За відданість органам прокуратури України» (2016), ювілейний пам’ятний
знак «95 років Національній академії внутрішніх справ»
(2016), орден Союзу юристів України «За заслуги» ІІІ ступеня, нагрудний знак Вищої кваліфікаційної комісії суддів України «Правосуддя і справедливість» (2017), відомча
заохочувальна відзнака Національної служби посередництва і примирення — нагрудний знак «За заслуги» (2017),
медаль Національної академії педагогічних наук України
«Григорій Сковорода» (2017), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2017).
Іван Іванович тримає руку на пульсі життя альма-матер. 25 листопада 2016 р. ректор Національної академії
прокуратури України та ректор Запорізького національно
університету М. О. Фролов підписали Угоду про співпрацю, в якій визначено керівні напрями подальшого
співробітництва, можливість організації спільних симпозіумів, конференцій, круглих столів, експертних зустрічей із наукових питань і спільне видання наукової,
навчальної та навчально-методичної літератури.
У вільний час І. І. Присяжнюк зазвичай подорожує та
вирощує квіти. Такі захоплення додають йому багато позитивних емоцій: під час мандрівок він із радістю пізнає
різноманітні куточки земної кулі, а вирощуючи квіти, із
любов’ю та натхненням спостерігає, як з маленького насіннячка виростає красуня квітка.
У родині Івана Івановича випускницею Запорізького
державного університету є його племінниця — Катерина
Володимирівна Присяжнюк (1987 р. н.), яка протягом
2005–2009 рр. навчалася на юридичному факультеті цього
вишу за спеціальністю «Правознавство».

Ще багато добрих справ планує зробити І. І. Присяжнюк.
Він часто каже: «Людина зобов’язана постійно вчитися, підвищувати свій інтелектуальний і професійний рівні, рухатися вперед разом із часом і тим самим приносити користь
суспільству».
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