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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Прагнення України до досягнення 

передових стандартів правової держави є одним із чинників, що протягом 

останніх років зумовлюють модернізацію системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів. Інституційно-функціональне перезавантаження 

органів прокуратури є яскравим прикладом пошуку балансу у забезпеченні 

законності, поваги до прав і свобод людини та здійсненні ефективного 

публічного обвинувачення. Причому адміністрування у системі органів 

прокуратури останнім часом зазнало суттєвих змін, адже трансформація 

відбулася в моделі управління, ключових функціях, а відтак і місця у системі 

органів публічної влади. Говорячи про етапи правової ідентифікації 

прокуратури упродовж становлення незалежності України, можна визначити, 

що однією з найбільших ключових подій стало скасування т. зв. загального 

нагляду як застарілого пострадянського пережитку та формування оновленого 

конституційного органу. Однак насправді такі перетворення не завершили 

дискусію, а, навпаки, порушили ряд нових питань публічного адміністрування 

органів прокуратури. Сучасна модель адміністративно-правового 

забезпечення функціонування органів прокуратури характеризується 

перехідним станом, який, з одного боку, передбачає значну кількість проблем 

та невирішених або неузгоджених питань, а з іншого – започатковує 

перспективу формування нових стандартів діяльності, що ґрунтуватимуться на 

новому, сучасному досвіді, кращих зарубіжних практиках. 

Варто відзначити, що практика функціонування прокуратури в країнах 

Європейського Союзу засвідчує важливу роль прокуратури і як органу 

публічного обвинувачення, і як органу забезпечення дотримання законності 

поза межами кримінального процесу. Концепція адміністративно-правового 

забезпечення цього органу кримінальної юстиції формувалася під впливом 

різних історико-правових, політичних й організаційних чинників минулого та 

сучасності: способу, методів та форм менеджменту в публічній сфері, обсягу 

процесуальних, адміністративних та дискреційних повноважень, розвинутості 

колегіальних органів управління та дисциплінарного впливу, вимог до 

професії прокурора та її етичного образу, взаємодії з органами влади та 

громадянським суспільством, форм публічного впливу на утвердження 

законності, захисту прав людини, інтересів держави тощо. У Висновку 

№ 3 (2008) Консультативної ради європейських прокурорів відзначаєтться, що 

«функціонування прокуратури за межами кримінальної сфери може 

виправдовуватися лише її загальним завданням діяти «від імені суспільства та 

у державних інтересах, забезпечувати застосування закону» і що такі функції 

не можуть ставити під сумнів принцип розподілу повноважень законодавчої, 

виконавчої та судової гілок влади». Україна як сучасна демократична країна 

не стала винятком і слідом за більшістю розвинутих держав формує власну 

модель публічного адміністрування системи органів кримінальної юстиції, 

ключове місце у якій займає саме прокуратура.  
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Починаючи з кінця 2014 року внесено більше двадцяти змін та доповнень 

до нового Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, що 

або ініційовані у межах відомчої реформи, або є наслідком перетворень 

антикорупційних, адміністративних, кримінально-процесуальних, 

інформаційних та інших аспектів функціонування цих органів. У 2019 році 

розпочато нову реформу, що спрямована на підвищення фаховості, 

прозорості, ефективності управління в органах прокуратури. Такі процеси 

демонструють актуальність та засвідчують практичну необхідність 

комплексного підходу до вирішення проблеми сучасного адміністративно-

правового забезпечення функціонування органів прокуратури України, а 

також напрямів їх реформування. Оскільки публічне адміністрування в 

органах прокуратури є фундаментальним для всього механізму управління у 

системі кримінальної юстиції, концептуальне переосмислення його елементів 

дозволяє побудувати інституцію, що відповідатиме сучасним вимогам та 

потребам суспільства та держави. 

Підвищена актуальність реформування органів прокуратури зумовила 

появу низки нових нормативно-правових актів як стратегічного, так і 

процедурного змісту, які наразі не знайшли свого доктринального супроводу. 

Низка ґрунтовних праць, що стосуються окремих сфер та напрямів діяльності 

прокуратури, у тому числі поза межами сфери кримінальної юстиції, втратили 

науково-практичну цінність або потребують доопрацювання.  

Водночас варто відзначити вчених-представників правової науки, праці 

яких сприяли формуванню базових засад концепції адміністративно-правового 

забезпечення функціонування органів прокуратури. Серед них – В. Авер’янов, 

Г. Атаманчук, О. Бандурка, Л. Біла, М. Бояринцева, А. Галай, С. Ківалов, 

Т. Коломоєць, В. Колпаков, В. Малиновський, М. Мельник, М. Пашковська, 

А. Піголкин, В. Пузирний, О. Скакун, Є. Соболь, А. Сурилов, О. Харитонова 

та інші.  

Не менш важливим є узагальнення досвіду організації прокурорських 

систем у зарубіжних країнах. Окрема частина науковців присвячувала свої 

праці згаданому напряму (О. Білоус, Д. Голосніченко, В. Джуманазарова, 

А. Демідов, А. Клітинська, Т. Колеснік, О. Копиленко, О. Маслова, 

Л. Нечаева, М. Нірода, І. Озерський, Л. Омельчук, А. Реховский,  А. Рубан, 

Г. Середа, В. Сущенко, Я. Толочко, Д. Толпиго, О. Толпиго, К. Тюренкова, 

С. Циганок, Ю. Чаплинська, О. Шандула, М. Яцинин). Урахування їх 

результатів дало можливість коректно сформувати напрям пошуку 

позитивного міжнародного досвіду для впровадження в сучасних реаліях 

Української держави.  

Такі фахівці, як: В. Бабкова, С. Гречанюк, Л. Грицаєнко, 

Д. Добровольський, С. Жувака, П. Каркач, Ф. Кашарський, О. Кондратюк, 

В. Кравчук, М. Курочка, О. Литвак, В. Малюга, М. Мичко, 

В. Підгородинський, Н. Рибалка, І. Рогатюк, О. Сапін, В. Сухонос, А. Трухан, 

П. Шумський, сконцентрували свою увагу на засадах та правових аспектах 

організації діяльності органів прокуратури в різний період їх становлення та 

розвитку. Положення та окремі висновки містять конкретні ідеї та важливі 
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досягнення наукової думки щодо системи прокуратури, її функцій та 

управлінського механізму. З огляду на їхні думки та узагальнення сформовано 

авторське уявлення про правову природу управління, основи публічного 

адміністрування та адміністративно-правове забезпечення функціонування 

органів прокуратури. 

Становлення інформаційно-правової концепції в діяльності органів 

прокуратури простежується у розвідках таких науковців, як: В. Кашка, 

О. Костенко, В. Лушер, С. Мазурик, О. Мельник, В. Ніндипова, А. Пугач, 

А. Хомич, В. Цимбалюк, Є. Шульга. Завдяки зазначеним напрацюванням 

стало очевидним формування окремого самостійного напряму 

адміністративно-правового забезпечення – інформаційного. Транспарентність 

є сучасним вектором удосконалення публічного адміністрування в органах 

прокуратури.  

Джерелом синтезу доктринальних напрацювань стали окремі положення 

суміжних праць, близьких до предмета цього дослідження. Серед їх авторів 

слід відзначити таких вчених, як: В. Бабенко, Р. Басараб, Д. Д’ячков, 

Ю. Данильченко, О. Кобилянський, С. Кулинич, А. Курись, О. Мартинюк, 

С. Марченкова, В. Миколенко, Н. Рибалка, А. Тогобіцька-Громова, 

Ю. Ударцов, П. Шаганенко, А. Шаповалов, В. Шуба, М. Якимчук та ін. 

Водночас у зазначених працях розкриваються лише окремі сторони 

адміністративно-правового положення прокуратури. Наприклад, сутність, 

елементи та зміст адміністративно-правових відносин за участю прокуратури 

висвітлено у праці В. Шуби (В.В. Шуба «Адміністративно-правові відносини в 

діяльності органів прокуратури України»). М. Якимчук ґрунтовно досліджує 

управлінський аспект адміністративно-правового забезпечення 

(М.К. Якимчук «Організаційно-правові основи управління в органах 

прокуратури України»). Елементи адміністративно-правового статусу дістали 

своє відображення у праці С. Марченкової (С.О. Марченкова 

«Адміністративно-правовий статус прокуратури України»). У згаданих та 

інших суміжних дослідженнях констатується відсутність єдиної позиції.  

Усі перераховані чинники зумовлюють необхідність подальшої наукової 

розробки концепції адміністративно-правового забезпечення функціонування 

органів прокуратури в Україні в умовах реформи системи інституцій  

публічного управління та кримінальної юстиції, що й зумовлює актуальність 

цієї роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до п. 4 розділу 3 Стратегії сталого розвитку «Україна – 

2020», схваленої Указом Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 р.; 

теми науково-дослідної роботи кафедри конституційного,  адміністративного 

та фінансового права Тернопільського національного економічного 

університету «Правове забезпечення публічного адміністрування в сфері 

економіки» (номер державної реєстрації 0116U000174). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є подальша розробка 

концепції адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 
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прокуратури України та вироблення на цій основі пропозицій практичного, 

теоретико-методологічного та нормативно-правового характеру. 

Для реалізації мети у дисертації поставлено такі задачі: 

 здійснити історико-правовий аналіз становлення та розвитку органів 

публічного обвинувачення в Україні, а також визначити етапи розвитку 

національної ідентичності адміністративно-правового забезпечення органів 

прокуратури; 

 окреслити місце прокуратури в сучасній системі органів публічної влади 

та правоохоронних органів, зміну ролі та статусу, а також здатності впливати 

на суспільні та державницькі процеси у процесі її реформування; 

 охарактеризувати систему міжнародних стандартів адміністрування в 

органах прокуратури та з’ясувати їхній вплив на національну практику 

організації публічного обвинувачення; 

 описати зарубіжний досвід організації прокуратури, а також виокремити 

на його основі сучасні інституційні вимоги до вітчизняних органів 

прокуратури; 

 з’ясувати сутність та елементи публічного адміністрування в органах 

прокуратури України; 

 розкрити зміст ключових фінансово-правових процесів, що 

відбуваються в органах прокуратури України; 

 запропонувати сучасну структуру та рівні адміністративно-правового 

статусу службовців прокуратури України; 

 охарактеризувати ключові адміністративно-правові аспекти формування 

та функціонування системи роботи з персоналом в органах прокуратури 

України; 

 з’ясувати та проаналізувати адміністративно-правовий статус посадових 

осіб органів прокуратури України; 

 проаналізувати стан та перспективи удосконалення механізму 

професійного відбору на прокурорську службу; 

 окреслити адміністративно-правові засади діяльності керівників органів 

прокуратури України;  

 визначити систему правового забезпечення інформатизації та 

інформаційних процесів прокуратури; 

 охарактеризувати мету та засоби оцінки транспарентності органів 

прокуратури України; 

 здійснити оцінку сучасного стану реформування органів прокуратури 

України та визначити наступні кроки для подальшого удосконалення 

функціонування цього органу.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у діяльності 

органів прокуратури. 

Предметом дослідження є сучасна концепція адміністративно-правового 

забезпечення функціонування органів прокуратури України.  

Методи дослідження. Методологічна основа дослідження охоплює 

загальнонаукові та спеціально-правові методи наукового пізнання, що у своїй 

синергії забезпечують здобуття нових знань та висновків у контексті предмета 
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дослідження. Історико-правовий та діалектичний методи дали можливість 

проаналізувати еволюцію поглядів щодо публічного адміністрування в 

органах прокуратури, становлення функцій прокуратури та етапів 

реформування органів прокуратури (підрозділи 1.1, 1.2, 3.2). Метод 

системного аналізу дав змогу сформувати структуру дисертаційного 

дослідження. За допомогою семантичного, гносеологічного методів визначено 

категоріальний апарат. Аксіологічний метод застосовано для суміщення 

морально-правових вимог до професії прокурора та виокремлення ідеї 

«етизації» з огляду на вагоме значення поведінки у виконанні функцій 

прокуратури (підрозділи 4.1, 4.2). Виокремлено міжнародні стандарти 

професійної діяльності органів прокуратури за допомогою методів 

класифікації та групування (підпункт 2.1). Метод правової компаративістики 

дав можливість зіставити суміжні інформаційно-правові категорії в доктрині 

правової науки та запропонувати найбільш коректне поняття 

«транспарентність в органах прокуратури» (підпункт 5.2). Формально-

логічний та герменевтичний методи забезпечили проведення глибокого 

аналізу чинного законодавства щодо різних аспектів діяльності прокуратури 

та сприяли виокремленню критичних проблем та зауважень, а методи 

моделювання, прогнозування застосовані для формування пропозицій та 

рекомендацій за результатами встановлених проблемних аспектів (підрозділи 

4.1, 4.2, 5.1, 5.2). 

Нормативну основу дослідження склали Конституція України, кодекси 

України, законодавство з питань діяльності прокуратури, чинне 

адміністративне, інформаційне, кримінально-процесуальне законодавство, 

нормативно-правові акти органів прокуратури, окремі норми та положення, 

що стосуються роботи прокурорів та організації прокурорської системи, 

міжнародні рекомендації, резолюції та висновки Ради Європи, 

Консультативної ради Європейських прокурорів, Міжнародної асоціації 

прокурорів тощо. 

Емпірична база дослідження охоплює практику діяльності органів 

прокуратури у сфері організації управління, фінансового, соціального 

забезпечення. У роботі наводяться відомості статистичного, довідкового 

характеру, а також офіційні дані Офісу Генерального прокурора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є сучасним 

комплексним дослідженням та продовженням наукової розробки питань 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури 

України в умовах реформування. Наукова новизна зумовлена формуванням, 

доведенням та здобуттям нових знань з досліджуваної теми, предмет якої є 

актуальним та важливими напрямом наукового пізнання. У дисертації 

сформовано та обґрунтовано низку нових тез, удосконалено наявні важливі 

для теорії адміністративного права та практики публічного адміністрування в 

органах прокуратури України положення. Основні з них такі: 

уперше: 

 на теоретико-методологічному рівні з урахуванням попередніх надбань 

адміністративно-правової науки запропоновано Концепцію адміністративно-
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правового забезпечення функціонування органів прокуратури з 

горизонтальною та вертикальною комплементарною структурою. Елементами, 

що утворюють горизонтальний блок, є: нормативно-правове забезпечення (у 

тому числі управлінські рішення), права, обов’язки, обмеження (заборони), 

гарантії, відповідальність, стандарти етичної поведінки, процедура 

призначення та звільнення з роботи. Вертикальний сегмент охоплює 

адміністративно-правове забезпечення інституції прокуратури загалом, 

керівників, прокурорів та службових осіб органів прокуратур; 

 у результаті розгляду генезису інституцій публічного обвинувачення на 

землях України сформовано наукове бачення сучасних органів прокуратури 

України як результату прагнення до запровадження нової моделі 

процесуального керівництва, участі у кримінальному процесі на стороні 

держави, а також запровадження ефективного механізму захисту прав людини 

і громадянина, інтересів держави, що передбачає інституційну розбудову 

системи управління, яка ґрунтується на вимогах проведеної адміністративно-

територіальної реформи, у взаємозв’язку з трансформацією правоохоронної 

системи та системи судоустрою, поєднаною з модернізацією матеріального та 

процесуального законодавства; 

 адміністративно-правовий статус прокурора запропоновано вважати 

одним із ключових формуючих компонентів концепції адміністративно-

правового забезпечення органів прокуратури, що містить три структурні 

рівня: загальний, спеціальний, індивідуальний. Таким чином, механізм 

удосконалення правового регулювання прокурорської діяльності може 

передбачати оптимізацію порядку реалізації окремих видів повноважень з 

одночасним підвищенням стандартів відповідальності на кожному окремому 

рівні реалізації адміністративно-правового статусу; 

 визначено основні елементи правового та організаційного забезпечення 

публічного адміністрування в органах прокуратури, які охарактеризовано та 

детально розглянуто крізь призму правової природи діяльності, мети, завдань, 

функцій; 

 «етизацію» державної служби в органах прокуратури запропоновано 

розглядати як сучасний адміністративно-правовий метод підвищення 

корпоративних та адміністративних стандартів, що спрямований на 

укорінення етичних норм в адміністративній діяльності прокурора під час 

виконання ним функціональних завдань та у поведінці поза межами служби; 

 у результаті аналізу реформаційних процесів у прокуратурі (включаючи 

позбавлення останньої т. зв. загального нагляду) обґрунтовано їх наслідки для 

її публічно-правового статусу та становища, що стали основними векторами 

подальшого інституційно-функціонального розвитку прокуратури (розвитку 

принципу незалежності, гарантій його реалізації; розширення інформаційної, 

координаційної ролі прокуратури в правоохоронній системі та у суспільстві 

загалом; переосмислення засобів та методів адміністративно-правового 

впливу на утвердження законності в державі); 
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удосконалено: 

 теоретичні положення щодо розуміння понять «публічне 

адміністрування в органах прокуратури», «адміністративно-правовий статус 

прокурорів органів прокуратур», «рівень адміністративно-правового статусу 

прокурора», «культура прокурорської діяльності», «керівник в органах 

прокуратури», «інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури», 

«інформатизація прокуратури», «інформаційно-правова діяльність в органах 

прокуратури», «правове забезпечення транспарентності в органах 

прокуратури»; 

 доктринальний підхід до класифікації повноважень та форм 

управлінської діяльності керівників органів прокуратури з метою 

удосконалення процедур публічного адміністрування в органах прокуратури;  

 положення щодо поглибленого розуміння інформатизації прокурорської 

діяльності як середовища впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в 

управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів органів 

прокуратур, що реалізується за допомогою системного організаційно-

правового та фінансового забезпечення; 

 підхід до критеріїв класифікації прав службовців прокуратури як 

учасників адміністративних правовідносин шляхом виокремлення загальних, 

спеціальних, додаткових адміністративних прав; 

 комплексне бачення системи професійного відбору до органів 

прокуратури, у результаті чого запропоновано додаткові критерії оцінки, а 

саме культурний, морально-етичний складник, а також компонент 

управлінського потенціалу прокурора; 

дістали подальшого розвитку:  

 формування періодизації розвитку прокуратури шляхом поділу на 

історико-політичні етапи, кожен з яких, визначаючи особливості конкретно 

взятого історичного періоду, характеризує органи прокуратури (або органи 

публічного обвинувачення) крізь призму їхнього публічно-правового 

становища у системі органів влади й правоохоронних органів, а також 

повноважень та функцій, якими вони наділені; 

 розгляд міжнародних рекомендацій та практики публічного 

адміністрування в органах прокуратури, ґрунтуючись на яких визначено такі 

стандарти: функціонування прокуратури поза межами кримінальної сфери, які 

стосуються дотримання балансу у розподілі повноважень законодавчої, 

виконавчої та судової влади; прийняття управлінських та процесуальних 

рішень; правового регулювання поведінки прокурорів шляхом її «етизації»; 

професійного добору на посади в органи прокуратури; контрольно-наглядової 

діяльності за провадженням прокурора; 

 напрями удосконалення взаємодії органів прокуратури з громадськістю 

шляхом впровадження сучасних інструментів електронної комунікації, 

зокрема call-центрів, chat-ботів, відео-конференцій для організації прийому 

громадян прокурорами вищого рівня, що позитивно зарекомендувало себе у 

практиці зарубіжних прокуратур; 
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 наукові підходи до статусу керівника органів прокуратури виходячи з 

подвійності його природи, загальна частина якої встановлена в законі про 

прокуратуру, а додаткова – у Кодексі професійної етики та поведінки 

прокурорів. Таким чином, визначено необхідність доопрацювання 

нормативних положень задля усунення їх колізійності; 

 теорія правового забезпечення транспарентності в органах прокуратури 

не тільки як принципу (засади), а й способу взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства та засобу утвердження верховенства права, 

правової обізнаності, партисипативної демократії, підзвітності,  

підконтрольності; 

 місце інформаційно-правового забезпечення органів прокуратури в 

управлінському процесі як сучасного невід’ємного інструменту ефективного 

виконання органами прокуратури поставлених завдань. Запропоновано 

основні елементи Концепції інформаційного забезпечення прокуратури 

України, яка спрямована на задоволення як загальновідомчих, так і 

персонально-службових потреб; 

 організаційно-правові аспекти процесу розгляду звернень громадян 

органами прокуратури та розширення способів таких звернень, що, 

відповідно, спрямовано на вдосконалення діяльності прокуратури та 

приведення у відповідність її  підзаконних нормативно-правових актів до 

законодавства про звернення громадян. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне дослідження 

має науково-теоретичний характер, а також передбачає можливість 

прикладного застосування. Одержані у ньому результати можуть бути 

використані: 

 у науково-дослідній сфері – у подальшому розробленні теорії 

адміністративного права щодо діяльності органів кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів; як фундаментальної основи для розв’язання 

ситуаційних проблем адміністративно-правового забезпечення прокурорської 

діяльності; 

 у правозастосовній діяльності – у практичній діяльності працівників 

прокуратури під час прийняття управлінських рішень, співпраці з 

громадянським суспільством тощо (довідка про впровадження у практичну 

діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  від 18 листопада 

2020 року); 

 у навчальному процесі – для розроблення та викладання навчальних 

дисциплін «Адміністративне право», «Інформаційне право» (акт про 

впровадження Західноукраїнського національного університету від 

4 листопада 2020 року); 

 у правотворчій та нормотворчій діяльності – для вдосконалення 

законодавства з питань прокурорської діяльності та нормативного 

регулювання управлінського процесу в органах прокуратури, зокрема у 

розробленні відомчих нормативно-правових актів, проектуванні рішень 

адміністративно-правового характеру. 
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Особистий внесок здобувача. Викладені в науковій роботі положення, що 

виносяться на захист, є результатом самостійної праці автора дисертації. 

Сформульовані в дисертаційній роботі теоретичні положення, висновки та 

пропозиції, які виносяться на захист, отримані автором самостійно, на підставі 

власного авторського дослідження. Наукові ідеї та розробки, які належать 

співавторам опублікованих праць, у дисертаційному дослідженні не 

використовувались. Особистий внесок в опубліковані колективні наукові 

праці пропорційний кількості співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Теоретичні та прикладні положення і 

висновки дисертації обговорювались на 11 науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, зокрема: «Aplikácia nových prístupov k človeku v 

kontexte mediačnej a probačnej práce» (m. Prešov, 2017 r.); «Актуальні проблеми 

модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу 

України» (м. Чернігів, 2016 р.); «Право, держава та громадське суспільство в 

умовах системних реформ: реалії та перспективи» (м. Чернігів, 2016 р.); 

«Публічне право в умовах реформування правової системи» (м. Тернопіль, 

2017 р.); «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та 

міжнародний досвід» (м. Тернопіль, 2017 р., 2019 р.); «Захист прав громадян в 

сучасних умовах» (м. Київ, 2018 р.); «Захист прав громадян в сучасних 

умовах» (м. Київ, 2019 р.); «Тенденції реформування правової системи 

України і країн світу: правові, психологічні та соціокультурні аспекти» 

(м. Тернопіль, 2019 р.); «Економічна безпека: детермінанти та механізми 

забезпечення» (м. Тернопіль, 2019 р.); «Сучасні проблеми правозахисту» 

(м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації опубліковано в 

37 наукових публікаціях, у тому числі: 1 одноосібній монографії, 

1 колективній монографії, 24 статтях (з них 22 опубліковані у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук та включені до міжнародних 

наукометричних баз, і 2 статті – у зарубіжних наукових виданнях); 11 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.  

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається з анотації, вступу, 

шести розділів, дванадцяти підрозділів, висновків після розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 421 сторінку, обсяг основного тексту – 374 сторінки. 

Список використаних джерел складається з 366 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, визначено її зв’язок із 

науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету, завдання, 

предмет і об’єкт дослідження, охарактеризовано методи наукового пізнання, 

які застосовані в дисертаційній роботі, розкрито наукову новизну, практичне 

значення отриманих результатів, висвітлено особистий внесок здобувача, 

подано відомості про апробацію матеріалів, структуру праці, її загальний 

обсяг. 
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Розділ 1 «Теоретико-методологічні засади функціонування органів 

прокуратури в системі органів кримінальної юстиції та публічної 

адміністрації» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правові аспекти функціонування органів 

публічного обвинувачення в Україні» констатується, що традиційно для 

історико-правової науки розвиток прокуратури як державної інституції 

поділяється на декілька етапів, кожен з яких, визначаючи особливості 

конкретно взятого історичного періоду, характеризує органи прокуратури (або 

органи публічного обвинувачення) крізь призму їхнього публічно-правового 

становища у системі органів влади й правоохоронних органів, а також 

повноважень та функцій, якими вони наділені.  

У результаті аналізу наукових публікацій історико-правового змісту, в 

яких визначається періодизація розвитку органів публічного обвинувачення, 

констатується досить архаїчний підхід, згідно з яким етапи розвитку цього 

органу визначаються крізь призму періодів розвитку державності на території 

сучасної України. Так, зокрема, виділяються такі періоди: 1) прокуратура 

(інституції, які здійснювали функції, схожі на функції кримінальної юстиції та 

публічного обвинувачення) часів формування української державності; 

2) прокуратура (інституції, що здійснювали функції, подібні до функцій 

кримінальної юстиції та публічного обвинувачення) часів національно-

визвольних рухів та козацької держави; 3) прокуратура (інституції, що 

здійснювали функції, схожі на функції кримінальної юстиції та публічного 

обвинувачення) часів перебування українських земель у складі імперій; 

4) органи прокуратури періоду боротьби за відновлення суверенітету на 

землях Української держави; 5) органи прокуратури часів перебування 

українських земель у складі Радянського Союзу; 6) органи прокуратури часів 

здобуття незалежності та відходу від радянської моделі; 7) органи 

прокуратури незалежної України до початку проведення системної реформи і 

виключення з числа функцій т. зв. загального нагляду; 8) органи прокуратури 

незалежної України в умовах системної реформи, зміни конституційного 

статусу, концепції функціонального наповнення їхньої діяльності, кадрової 

роботи тощо. 

Трансформація адміністративно-правового забезпечення функціонування 

прокуратури у розумінні сучасної адміністративно-правової доктрини чітко 

простежується лише після проголошення незалежності України, у результаті 

чого можна говорити про формування національної ідентичності в публічному 

обвинуваченні. Також доцільно виокремити такі етапи:   

 до 2014 року (дореформаційний період) – переважно характеризувався 

здійсненням т. зв. загального нагляду, що певною мірою сприяло захисту прав 

громадян, однак залишки тоталітарного режиму і командно-адміністративної 

системи продовжували існування «мультифункціонального регулятора» 

відносин за участю органів державної влади та місцевого самоврядування; 

 період оновленої конституційної моделі (після 2014 року) 

характеризується скасуванням функції т. зв. загального нагляду у 2014 році, 

що започаткувало функціональну трансформацію системи прокуратури поза 
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межами кримінального процесу: підвищення антикорупційних стандартів 

роботи; забезпечення формування високого рівня прозорості, підзвітності 

(особливо щодо інституцій громадянського суспільства); обмеження 

втручання прокуратури у функціональну діяльність органів публічної влади. 

Значення дослідження генезису розвитку органів публічного 

обвинувачення полягає в тому, що його розуміння дозволяє сформувати чітке 

методологічне уявлення про сучасну функціональну і структурну 

архітектоніку органів прокуратури і розуміння реформ, що відбуваються, їх 

наслідки та перспективи, проблеми та успіхи. Ключове значення для 

трансформації сучасної прокуратури мали зміни у функціональному змісті її 

діяльності, а також конституційні перетворення системи кримінальної 

юстиції, що спричинили незворотні процеси реформування.  

У підрозділі 1.2 «Прокуратура в сучасній системі органів публічної влади 

та правоохоронних органів» констатується, що трансформація функцій та 

взаємозв’язок органів прокуратури з органами державної влади відбувались 

відповідно до політико-правових процесів в Україні. Зміни у функціонуванні 

прокуратури в Україні тісно пов’язані із судовою та конституційною 

реформами. Аналізуючи положення останньої, можна побачити досить 

суттєве зближення прокуратури та судової гілки влади, опосередковане 

конституційними змінами, відповідно до яких у Конституції України 

розміщено конституційні положення про них у єдиному розділі, що 

пов’язаний з правосуддям. 

Проведення низки реформ судової та правоохоронної системи змінило 

роль та місце органів прокуратури в системі органів публічної влади. Але 

чинне законодавство прямо не вказує на їхню приналежність до конкретної 

гілки влади. Останні законодавчі зміни спричинені бажанням привести роботу 

прокуратури у відповідність до європейських стандартів та запровадити 

першочергові і багато в чому тимчасові заходи, пов’язані передусім із 

кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом атестації чинних 

прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним кандидатам, які 

мають належні теоретичні знання та практичні навички, на конкурсних 

засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури. 

Чинне законодавство про прокуратуру значно обмежило коло інструментів 

прокурорського реагування, що змінило вектор взаємовідносин прокуратури у 

системі інших органів влади. Скасування т. зв. загального нагляду не 

позбавило систему органів прокуратури можливості участі у публічно-

правових відносинах. Разом із тим сучасна концепція участі у таких 

відносинах повинна характеризуватися більшою паритетністю і вмінням 

ефективно використовувати інструменти співпраці та заходи публічного 

впливу, що лишилися в її арсеналі. Оновлення прокуратури на шляху 

реформування правоохоронної системи є важливим кроком у побудові 

європейської моделі прокуратури, створенні сильного та дієвого механізму 

правового захисту людини та громадянина. 

Розділ 2 «Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід організації 

органів прокуратури» складається з двох підрозділів. 
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У підрозділі 2.1 «Міжнародні стандарти організації та управління в 

органах прокуратури» констатується, що міжнародні організації, зокрема 

ООН і Рада Європи, вже понад тридцять років систематично ухвалюють 

нормативно-правові акти, як правило, у формі рекомендацій, інструкцій чи 

висновків, встановлюючи стандарти організації та функціонування 

прокуратури та виконання професійних обов’язків прокурором не тільки у 

кримінальній сфері, а й поза сферою кримінальної юстиції. Правовий 

механізм інтеграції та застосування міжнародних стандартів функціонування 

прокуратури у національних правових системах ґрунтується на догмі 

пріоритету національного законодавства й обов’язкового врахування 

особливостей системи кримінальної юстиції та правової системи окремих  

держав. 

У міжнародно-правових актах переважно зазначається, що роль 

прокуратури полягає у забезпеченні неупередженої і рівноправної системи 

кримінального правосуддя, участі в цивільному судочинстві та ефективному 

захисті громадян від злочинності.  

Також обґрунтовано, що актуальні положення Закону України «Про 

прокуратуру» закріплюють міжнародні рекомендації організації та діяльності 

прокурорів у частині правового статусу, кадрових процедур, адміністрування 

питань участі прокурорів у кримінальному процесі та поза сферою 

кримінального судочинства, співпраці з іншими правоохоронними 

структурами, а також модель впливу на інших учасників публічних процесів з 

метою забезпечення дотримання законності. 

У підрозділі 2.2 «Зарубіжний досвід організації прокуратури» 

зазначається, що аналіз досвіду організації прокуратури в країнах 

Європейського Союзу свідчить про її значний правозахисний потенціал, що 

проявляється у можливості представництва прокуратурою у суді інтересів 

громадян, насамперед неповнолітніх осіб, осіб з інвалідністю, інших соціально 

не захищених верств населення. Крім того, посадові особи прокуратури 

уповноважені брати участь у цивільному та інших видах некримінального 

судочинства з питань захисту державних, суспільних чи особистих інтересів 

(Федеративна Республіка Німеччина, Королівство Іспанія, Республіка Польща, 

Французька Республіка). Зроблено висновок, що функція представництва 

прокуратурою інтересів соціально не захищених верств населення є важливою 

гарантією забезпечення прав тих громадян, які не завжди можуть захистити 

свої інтереси, а тому потребує перегляду в українському законодавстві.  

Узагальнюється досвід спеціалізованих прокуратур, які зосереджені на 

розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів і 

психотропних речовин, військових злочинів, на протидії організованій 

злочинності, тероризму, легалізації злочинних доходів, корупції, 

кіберзлочинності. У деяких юрисдикціях ці прокурори функціонують разом із 

конкретними видами спеціалізованих судів (наприклад, ювенальними), тоді як 

в інших країнах створення конкретних відділів і служб прокурорів зумовлено 

виключно потребою у фахівцях певного виду для вирішення конкретних 

завдань.  
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Розділ 3 «Правове забезпечення публічного адміністрування в органах 

прокуратури України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Публічне адміністрування в органах прокуратури 

України: поняття, ознаки, особливості» зауважується, що дослідження 

сучасної проблематики особливостей публічного адміністрування в органах 

прокуратури дозволяє вказати на основоположні аспекти: 1. Як 

загальнотеоретичну категорію публічне адміністрування варто розглядати як 

професійну діяльність публічних службовців, що включає всі види 

активностей, спрямованих на реалізацію рішень уряду, як міждисциплінарну 

академічну сферу, що базується на теорії та концепціях економіки, політичних 

наук, соціології, адміністративного права, менеджменту. 2. На основі 

проведених теоретичних досліджень обґрунтовано змістовно-типологічну 

класифікацію публічного адміністрування: за змістом – надання публічною 

адміністрацією адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої 

(управлінської) діяльності; за спрямуванням владного впливу публічної 

адміністрації – зовнішня адміністративна діяльність публічної адміністрації; 

внутрішньоорганізаційна діяльність публічної адміністрації; за юридичними 

наслідками для об’єктів адміністративного впливу – втручальне публічне 

адміністрування та сприятливе публічне адміністрування; забезпечувальне 

адміністративне провадження, пов’язане із забезпеченням нормального 

існування приватних осіб. 

Управління всією системою органів прокуратури України – це загалом 

діяльність, спрямована на оптимізацію роботи з виконання завдань і функцій 

прокурорської системи, покладених на неї Конституцією України і Законом 

України «Про прокуратуру». Проведений у роботі аналіз наукових підходів 

щодо особливостей публічного адміністрування в органах прокуратури 

свідчить про важливість та одночасно складність виконання покладених на 

цей орган державою обов’язків. Публічне адміністрування повинно 

проводитися з обґрунтуванням вимог до науково-методичного забезпечення 

діяльності органів прокуратури України, що сприятиме дотриманню принципу 

законності в роботі самої прокуратури та адаптації її діяльності до 

законодавства зарубіжних країн і враховуватиме потреби суспільного 

розвитку.  

У підрозділі 3.2 «Трансформація організаційної та адміністративної 

системи органів прокуратури України» зауважується, що реформа 

прокуратури є вкрай необхідним складником процесу євроінтеграції України, 

за умов якої відбудуться зміни статусу прокуратури (включаючи Генерального 

прокурора), ролі та функцій прокурорів на місцях, а також обмеження деяких 

вже існуючих функцій. У результаті стверджується, що запропонована 

реформа в частині діяльності прокуратури зможе наблизити її до 

європейських стандартів. Проте необхідно відзначити, що структура реформи 

не позбавлена недоліків, які мають бути усунуті з метою оптимального 

співвідношення в організації та діяльності прокуратури України для 

забезпечення та захисту конституційних прав окремих громадян, держави, 

українського суспільства загалом. 
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У результаті реформи можуть виникнути певні труднощі ідентифікації 

Генеральної прокуратури та Офісу Генерального прокурора. Так, у 

двосторонніх та міжвідомчих міжнародних договорах уповноваженим 

органом виступає Генеральна прокуратура України, отже, під час подальшої 

співпраці та укладання домовленостей можуть виникати труднощі. Проте 

згодом даний термін може адаптуватися до національних реалій та набути 

притаманної для української термінології форми.   

Виокремлюється стратегічна мета реформування прокуратури – перехід від 

карального органу до органу захисту прав людини та суспільства з метою 

відповідності функціонування системи прокуратури вимогам демократичного 

суспільства. Остання мета досягається складними трансформаційними 

процесами, оскільки за прокуратурою України закріплені традиційні функції, 

притаманні ще соціалістичному суспільству (здійснення кримінального 

переслідування за злочин, притягнення суб’єктів злочину до відповідальності, 

а також підтримання державного обвинувачення), на противагу їм 

демократична функція прокуратури передусім повинна забезпечити захист 

прав людини та суспільства. 

У підрозділі 3.3 «Особливості публічної служби в органах прокуратури 

України» зауважується, що на державних службовців органів прокуратури 

покладено низку зобов’язань у сфері реалізації відповідної державної 

політики. Запропоновано розрізняти загальнослужбові та посадові обов’язки 

державних службовців органів прокуратури. Посадовими обов’язками 

державних службовців органів прокуратури є виконання завдань відповідно 

до займаної посади, загальних розпоряджень, індивідуальних службових 

розпоряджень, наказів керівних органів, додержання службової дисципліни. 

Державні службовці органів прокуратури мають поряд із правами людини, 

громадянина та державного службовця також специфічні права, передбачені 

законодавством про державну службу, посадою, необхідні їм для 

безпосереднього виконання своїх посадових обов’язків.  

Адміністративні права публічних службовців прокуратури варто поділяти 

на: 1) загальні адміністративні права, до яких доцільно зарахувати 

адміністративні права прокурорів як публічних службовців;  2) спеціальні 

посадові адміністративні права, які включають права посадових осіб 

прокуратури, визначені спеціальними законами «Про державну службу», «Про 

прокуратуру» і поділяються на загальні посадові права прокурорів і права, що 

виникають під час виконання службових повноважень; 3) додаткові 

адміністративні права керівників прокуратури. 

Розділ 4 «Адміністративно-правові засади формування та 

функціонування системи роботи з персоналом в органах прокуратури 

України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Сучасні вимоги до кандидата на посаду прокурора 

прокуратури» констатовано, що важливим напрямом імплементації 

європейського законодавства в частині вдосконалення концепції 

адміністративно-правового статусу прокурора є вдосконалення системи 

підготовки, відбору та зарахування претендентів на посади прокурорів.  
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У роботі доведено, що етичні вимоги до посади в органах прокуратури є 

елементом її публічно-правового статусу з урахуванням положень чинного 

законодавства.  

Система підготовки, відбору та зарахування претендентів на посади 

прокурорів розглядається як адміністративні процедури (послідовні кадрові, 

організаційні, управлінські процеси), що в сукупності забезпечують 

формування та функціонування персоналу системи прокуратури і спрямовані 

на якісну, раціональну та ефективну кадрову роботу в ній. Особливістю 

сучасної концепції кадрової роботи в органах прокуратури є широке 

використання конкурсних процедур, які вважаються ефективним запобіжним 

способом відновлення довіри до цього органу кримінальної юстиції, а також 

залучення до роботи у системі прокуратури нових, професійних, 

неангажованих працівників.   

Нехтування інструментами визначення та законодавчого закріплення 

культури прокурорської діяльності під час атестації працівників може звести 

нанівець результат спеціалізованого навчання (що також перебуває у стадії 

реформування й потребує чіткості та  розуміння головної потреби – захисту 

прав людини й основоположних свобод, утвердження верховенства права)  

або дати мінімальний ефект від застосування відповідного досвіду роботи та 

конструктивного використання  особистісних,  ділових здібностей, морально-

етичних якостей прокурора. 

У підрозділі 4.2 «Адміністративно-правовий статус прокурора в Україні» 

визначено, що досліджуваний статус повинен характеризуватися як категорія 

правової доктрини, яка пояснює основний механізм ідентифікації прокурора 

як учасника адміністративних правовідносин та охоплює сукупність 

встановлених нормами адміністративного права функцій, адміністративних 

обов’язків і суб’єктивних прав, обмежень, етичних стандартів поряд із з 

підставами та порядком виникнення їхньої адміністративної 

правосуб’єктності, а також адміністративною (спеціальною дисциплінарною) 

відповідальністю в аналізованій сфері. 

У підрозділі визначено та деталізовано структуру адміністративно-

правового статусу прокурора крізь призму розподілу його на три рівні. 

Причому рівень адміністративно-правового статусу прокурора повинен 

розглядатися як урегульований правовими нормами обсяг повноважень, прав, 

обов’язків, гарантій та відповідальності, що властивий кореспондуючим типам 

посад в органах прокуратури.  

Система принципів діяльності прокурора включає: верховенство права, 

законність, політичну неупередженість, недопустимість суміщень під час 

проходження служби в органах прокуратури, пріоритет прав і свобод людини 

та громадянина тощо. Можливість застосування заходів відповідальності до 

прокурора як елемента його адміністративно-правового статусу є запорукою 

підвищення рівня довіри громадян, а також гарантією дотримання 

працівниками прокуратури законодавства про захист прав і свобод громадян.  

У підрозділі 4.3 «Керівник в органах прокуратури: особливості статусу 

та управлінської діяльності» зауважується, що керівник в органах 
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прокуратури – це посадова особа, яка обіймає адміністративні посади в 

органах прокуратури. Систему адміністративних посад в органах прокуратури 

становлять керівники і заступники керівників. Останнім властиве виконання 

управлінських повноважень, що їм делегували керівники. Ознаками, які 

характеризують адміністративно-правовий статус керівника в органах 

прокуратури, є: порядок призначення на адміністративну посаду та звільнення 

з неї; процедури прийняття управлінських рішень; сукупність юридично 

закріплених варіацій комплексів прав та обов’язків.  

Адміністративно-правовий статус як різновид загального правового 

статусу з усіма властивими йому ознаками окремо наділений власною 

специфікою, зумовленою галузевою приналежністю. Стосовно цього 

вказується, що Закон України «Про прокуратуру» у ст. 39 встановлює чіткий і 

завершений перелік адміністративних посад, які можуть обіймати прокурори. 

Від того, яку саме посаду займе прокурор, і залежатиме його адміністративно-

правовий статус. Адже на відміну від прокурора органу прокуратури (для яких 

правовий статус є однаковий) лише займана адміністративна посада 

впливатиме на особливість його статусу як керівника. 

Метою керівника в органах прокуратури є ефективне адміністрування 

діяльності ввіреного органу таким чином, щоб забезпечити спрямування 

внутрішньоорганізаційних процесів на перманентне досягнення цілей та 

завдань, які зрештою призведуть до ефективного виконання державних 

функцій прокуратури.  

Здійснено розподіл повноважень керівників органів прокуратури шляхом 

їх співвідношення між керівниками різних рівнів, а саме на: представницькі; 

організаційні; розпорядчі; дисциплінарні; затверджувальні; кваліфікаційні; 

аналітичні;  нормотворчі. 

Компетенційний блок адміністративного статусу керівника органів 

прокуратури охоплює права, обов’язки, особливості здійснення 

внутрішньоорганізаційної та зовнішньоуправлінської діяльності, форми і 

методи діяльності, процеси прийняття управлінських рішень, а також 

юридичну відповідальність керівника. 

Представницькі повноваження керівника пропонується вважати 

зовнішньоуправлінськими, а організаційні, розпорядчі, дисциплінарні, 

затверджувальні, кваліфікаційні, аналітичні та нормотворчі – 

внутрішньоорганізаційними з огляду на те, що: керівник органу прокуратури 

лише під час здійснення представницьких повноважень виконує управлінську 

діяльність за межами ввіреного йому органу прокуратури; реалізуючи різні 

види повноважень, керівник органу прокуратури налагоджує діяльність у 

межах конкретного органу прокуратури. 

Керівник органу прокуратури може бути притягнутий до юридичної 

відповідальності на тих же підставах, що і прокурор, який адміністративної 

посади не займає, тож окремих норм, які б стосувалися відповідальності його 

саме як керівника, у законодавстві України натепер немає. Тобто лише 

ефективність його діяльності як керівника стає передумовою до переведення 

чи звільнення з адміністративної посади, та цю зміну статусу не слід 
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розцінювати як елемент відповідальності, а тільки як елемент кадрового 

менеджменту вищого керівника органу прокуратури. 

Розділ 5 «Інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури 

України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Правове забезпечення інформатизації та інформаційних 

процесів в органах прокуратури України» констатується, що сучасний стан 

розвитку інформаційних технологій дає підстави стверджувати, що ефективне 

виконання органами прокуратури завдань неможливе без використання 

автоматизованих систем, сучасної комп’ютерної техніки. Інформатизація 

прокурорської діяльності передбачає впровадження комп’ютеризації, 

сучасних інформаційно-комунікаційних, мережевих, аналітичних та 

автоматизованих технологій в управлінську (адміністративну) та 

процесуальну діяльність прокурорів органів прокуратур, що реалізується за 

допомогою системного організаційно-правового та фінансового забезпечення.  

Використання сучасної інформаційно-телекомунікаційної техніки, засобів 

та пристроїв цифрової обробки інформації підвищує ефективність 

аналітичного потенціалу та професіоналізму прокурора. Одним із завдань 

інформатизації є створення умов для здійснення ефективної аналітичної 

діяльності. Інформаційна діяльність в органах прокуратури є ефективним 

щоденним засобом вирішення службових завдань, без якої неможливо уявити 

роботу сучасного прокурора.  

Питання інформатизації координаційної діяльності у правоохоронній сфері 

загалом та в діяльності органів прокуратури зокрема недостатньо врегульовані 

законодавством України. Ознакою системності інформатизації в органах 

прокуратури України повинно стати насамперед усвідомлення та визнання 

того, що прокуратура повинна перейти від комп’ютеризації до інформатизації 

як провідного напряму удосконалення організації та управління, зокрема 

модернізації інформаційного забезпечення своєї діяльності. Системну 

інформатизацію в органах прокуратури України можливо здійснити за умови 

реформування (модернізації) організації та управління розробленням, 

впровадженням та застосуванням нових комп’ютерних інформаційних 

технологій. Одним із необхідних завдань на шляху до зазначеного є зміна 

функцій відділу програмного забезпечення та зв’язку Офісу Генерального 

прокурора, надання йому повноцінних управлінських повноважень у сфері 

інформатизації, підпорядкування цьому органу відповідних оргструктур з 

інформатизації у прокуратурах нижчих управлінських рівнів. 

Необхідно створити єдине інформаційне середовище органів прокуратури 

України у вигляді трирівневої мережі інформаційних автоматизованих систем 

для оперативного інформування органів прокуратури (перший рівень – Офіс 

Генерального прокурора; другий рівень – інформація регіональних прокуратур 

на рівні областей, третій рівень – інформація окружних прокуратур). 

Об’єднуючим сегментом вказаних рівнів баз даних повинна стати єдина 

автоматизована інформаційно-аналітична система «Облік та статистика 

органів прокуратури». 
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У підрозділі 5.2 «Правове забезпечення транспарентності прокуратури» 

зауважується, що правове забезпечення транспарентності прокуратури є 

невід’ємним елементом сучасної адміністративно-правової концепції 

функціонування органів прокуратури, оскільки: епоха інформаційної 

революції вплинула на інформаційні засади роботи органів публічної влади, 

що відобразилося на підвищенні якості демократичного контролю через 

сучасні засоби електронної комунікації; розвиток антикорупційної 

інфраструктури посилив вимоги до прозорості роботи інституцій та органів 

влади; є необхідність створення об’єктивного інформаційного простору 

стосовно роботи прокуратури та прокурорів у тому числі шляхом розробки 

заходів реагування на необ’єктивну, недостовірну критику; є потреба у 

розширенні інформаційно-комунікаційних каналів взаємодії прокуратури та 

суспільства; відбулась інституціоналізація догми інформаційної безпеки в 

правове поле роботи правоохоронних органів. 

У результаті з’ясування співвідношення принципів прозорості, гласності, 

транспарентності, інформаційної відкритості стверджується, що 

транспарентність є найбільш загальною правовою засадою, спрямованою на 

досягнення стану поінформованості адресатів інформаційної взаємодії з 

метою посилення їхньої участі у владних процесах, підвищення довіри, 

зменшення негативної, необґрунтованої критики. Принцип транспарентності 

вимагає вчинення активних дій з боку публічної адміністрації для досягнення 

правового, інформаційного та іміджевого ефекту.   

У системі правоохоронних органів велике значення надається засаді 

транспарентності органів прокуратури в силу конституційно-правового 

статусу прокуратури як органу, що виконує вищу правоохоронну функцію в 

державі. Розвиток транспарентного статусу прокуратури може мати 

позитивний ефект у: антикорупційній політиці; дисципліні та етиці 

прокурорів; партнерстві з інституціями громадянського суспільства; 

правосудді.  

Предметом транспарентності прокуратури є прокурорська інформація, що 

охоплює дані та відомості у сфері кримінального процесу та поза межами 

кримінального переслідування. Остання група відомостей охоплює як 

адміністративні функції прокуратури, так і управлінські відомості про систему 

та організацію прокурорської роботи. Водночас дотримання інформаційних 

обмежень у сфері кримінального процесу прокурорами досягається за рахунок 

чіткості, обґрунтованості, зрозумілості критеріїв таких обмежень. 

Обґрунтовано позицію про системне розуміння феномена 

транспарентності у роботі прокуратури: як принципу (засади); як способу 

взаємодії з інститутами громадського суспільства; як засобу утвердження 

верховенства права, партисипативної демократії, підзвітності, 

підконтрольності. 

Із розвитком інформаційно-правових відносин стратегія поінформованості 

суспільства не обмежується наданням органами прокуратури інформації 

довідкового характеру (як визначено у законодавстві про прокуратуру), а 
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охоплює всебічне використання інформаційних технологій для забезпечення 

розуміння місії, суті роботи та призначення прокуратури у суспільстві. 

У розділі 6 «Реформа прокуратури в Україні: сучасний стан, проблеми 

та перспективи» за результатами дослідження актуальних адміністративно-

правових аспектів реформи прокуратури сформовані висновки, спрямовані на 

продовження трансформацій цієї інституції. 

Проведення теоретичного аналізу дозволило визначити такі ознаки 

категорії «реформа»: спрямованість на зміни суспільних відносин та їх 

організації, різний рівень охоплення реформованих відносин, противага 

революційним змінам, оскільки реформа не зачіпає принципових засад 

існування систем, якість реформи засновується на науковій обґрунтованості її 

засад. 

Прокурорська діяльність в Україні була і залишається однією з таких, що 

формують життя суспільства. Вона заснована на тривалій історії 

патерналістських настроїв в українському суспільстві, одним із наглядачів за 

яким традиційно була прокуратура як так зване «око государеве». 

Еволюційний розвиток публічного управління в Україні, зокрема і щодо 

організації діяльності прокуратури, зумовлював потребу поступового 

розвитку прокурорської діяльності. Адже в умовах різноманітних і 

різнорівневих реформ, одночасного реформування публічного управління та 

лібералізації сектора економіки, несистемного і суперечливого перетворення 

української поліції та інших органів слідства саме діяльність прокуратури 

була чинником системної рівноваги і стабільності. Це змінилося наприкінці 

2013 року, коли стабільність і «державницька» позиція силових структур 

проявилася, як у «викривленому дзеркалі», такою, що ігнорує базові людські 

права на догоду політичній доцільності та інквізиційним чином захищає 

злочинний політичний режим. Численні здобутки і чесноти діяльності 

прокуратури щодо протидії злочинності та захисту інтересів суспільства та 

держави були перекреслені наслідками де-факто політичних процесів 

переслідування активістів без поваги до людських прав та об’єктивної істини.  

Характеризуючи першу реформу прокуратури, її основними вдалими 

елементами визнаємо: позбавлення функції загального нагляду та перегляд 

інших функцій; проведення структурних змін у діяльності прокуратури; 

утворення у системі прокуратури Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; надання нових гарантій незалежності прокурорів. Інші 

законодавчі новації 2014 року: прокурорське самоврядування, прокурорський 

добір та оплата праці – стали менш однозначними в процесі 

правозастосування, і щодо цього, виходячи із сукупності подальших змін, 

можна зауважити, що навколо них будувались наступні реформи. 

Інший елемент реформи прокуратури пов’язаний з її місцем і роллю в 

системі органів влади і змінами до Конституції України. Реформа правосуддя 

відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» повинна була не 

лише характеризувати діяльність судової гілки влади, але й охоплювати інші 

органи, що за європейським баченням належать до цієї гілки влади, – органи 

прокуратури. 
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Цією реформою було виокремлені попередні норми щодо незалежності 

прокуратури в системі органів державної влади та системно внесені до розділу 

«Правосуддя». Конституційні зміни 2016 року пішли далі, порівняно із 

Законом України «Про прокуратуру» 2014 року, у частині функцій 

прокуратури. Серед змін передусім варто назвати нову статтю 131-1 

Конституції, що визначає функції прокуратури як органу системи судової 

гілки влади. 

Загалом конституційні зміни щодо прокуратури 2016 року не 

сприймаються суспільством і професійною правничою спільнотою негативно, 

і прокуратура поступово входить до системи органів, що близькі до 

правосуддя. 

Важливим елементом прокурорської реформи є оновлення положень про 

діяльність органів прокурорського самоврядування. Стверджуємо, що їх 

регулярне переформатування у зв’язку зі зміною влади не сприяє незалежності 

та етичності органів прокуратури, їхній діяльності виключно на засадах етики 

і доброчесності, а також законності.  

Нова реформа 2019 року де-факто просунулась у частині організаційно-

кадрових змін: було перейменовано і, відповідно, дещо оновлено установчі 

документи щодо діяльності структурних одиниць прокуратури (Офісу 

генерального прокурора, регіональних та окружних прокуратур, тренінгового 

центру прокуратури), скасовано деякі та утворено нові структури 

прокуратури, зупинено дію органів прокурорського самоврядування  й 

розпочато кадрові конкурси. 

На думку автора, зазначені кроки свідчать не стільки про реформи, скільки 

про кадровий перезапуск системи. Тому, з точки зору автора, вразливим 

місцем прокурорської реформи 2019–2020 років є її зацикленість на кадрових 

змінах без суттєвого оновлення засад і стандартів діяльності. У зв’язку з цим 

щодо просування реформи варто робити висновки з аналізом наступних 

кроків, як-то: встановлення і збереження цінностей роботи прокуратури, 

ефективні системи результатів прокурорської діяльності, фіналізація бачення 

щодо функцій діяльності прокуратури тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми. У результаті проведеного дослідження зроблено такі 

висновки: 

1. Визначено, що аналіз історичного процесу становлення прокуратури в 

Україні доводить, що потреба в такому державному органі з властивою йому 

сукупністю завдань, функцій і повноважень стає особливо нагальною в 

періоди суспільних трансформацій, змін у державному устрої. Органи 

прокуратури розглядались і використовувались як дієвий інструмент 

зміцнення режиму законності не тільки у розслідуванні кримінально караних 

діянь, але й у взаємодії з органами публічної влади, громадянами, що 

зумовлює розвиток їхнього адміністративно-правового становища.  
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На українських землях органи прокуратури розвивалися разом із 

державою, виконуючи спочатку представницькі функції, а вже пізніше – 

контрольно-наглядові функції з реальними можливостями усунення та 

недопущення порушень законодавства. Натомість реформування прокуратури 

України в умовах сучасного державотворення відбувалося з урахуванням 

попередніх надбань її функціонального наповнення та останніх за часом 

документів Ради Європи стосовно ролі прокуратури в демократичній правовій 

державі, що мало концептуальне значення для побудови її функціональної 

моделі.  

Сучасні органи прокуратури України – результат прагнення до 

запровадження нової моделі процесуального керівництва, участі у 

кримінальному процесі на стороні держави, а також запровадження 

ефективного механізму захисту прав людини і громадянина, інтересів 

держави, який передбачає інституційну розбудову системи управління, що 

ґрунтується на вимогах проведеної адміністративно-територіальної реформи, 

у взаємозв’язку з трансформацією правоохоронної системи та системи 

судоустрою, поєднану із модернізацією матеріального та процесуального 

законодавства. 

2. Охарактеризовано, що місце прокуратури у системі органів публічного 

управління зумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 

Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за додержанням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступового перенесення 

відповідальності до відповідних компетентних органів, які утворюються в 

державі для забезпечення законності та правопорядку. Авторитет прокуратури 

як основного органу правопорядку залежить від того, наскільки 

результативною буде її діяльність після проведених змін і наскільки новий 

статус цього органу зможе задовольнити державний та суспільний запит на 

протидію криміногенним викликам.  

3. Описано, що міжнародні стандарти організації та адміністрування в 

органах прокуратури становлять основу для їх закріплення в національному 

законодавстві з врахуванням особливостей правової системи України. 

Першочерговим аспектом реформування діяльності органів прокуратури 

України є впровадження у національне законодавство міжнародно-правових 

стандартів забезпечення незалежності прокуратури, порядку призначення 

прокурорів, підстав та процедури звільнення Генерального прокурора, вимог 

до особи, яка може обіймати посаду прокурора, Генерального прокурора, 

заходів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до прокурорів. 

Разом із тим неможливим видається швидке реформування та адаптація 

діяльності органів прокуратури до міжнародних стандартів, що зобов’язує 

вітчизняного законодавця на поступові та послідовні кроки у цьому напрямі. 

Констатовано, що у чинному законодавстві приділяється значна увага 

питанням міжнародного співробітництва, якому присвячений Розділ XI Закону 

України «Про прокуратуру». Його положення визначають особливості 
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міжнародно-правового співробітництва з компетентними органами іноземних 

держав у сфері кримінального судочинства, правовий режим міжвідомчих 

міжнародних договорів України, що укладаються Офісом Генерального 

прокурора, та порядок їх укладення, виконання і денонсації. Разом із тим поза 

увагою нормотворця залишилися міжнародні рекомендації стосовно заходів 

щодо подальших прямих контактів між прокурорами в контексті 

міжнародного судового співробітництва, спеціалізації деяких прокурорів у 

сфері міжнародного співробітництва, а також механізм направлення 

безпосереднього запиту прокурором запитуючої держави про взаємну 

допомогу органу запитуваної держави, у компетенції якої знаходиться 

проведення запитуваних дій. З метою удосконалення правого регулювання 

відносин з міжнародного співробітництва органів прокуратури України та 

досягнення ефективного координування процедури взаємної допомоги, на 

підставі міжнародних стандартів вважаємо за доцільне внести зміни до ст. 92 

Закону України «Про прокуратуру», доповнивши її положенням такого змісту: 

«Держава сприяє спеціалізації прокурорів у сфері міжнародного 

співробітництва. Держава вживає відповідних заходів забезпечення 

прокурору, який реалізовує міжнародне співробітництво, безпосереднього 

направлення запиту про взаємну допомогу до органу запитуваної держави, у 

компетенції якого знаходиться проведення запитуваних дій, та прямого 

повернення цьому прокурору запитуваним органом отриманих доказів».  

4. Обґрунтовано, що численні стандарти у механізмі організації та 

управління в органах прокуратури, що напрацьовані міжнародними 

організаціями, а також практика функціонування органів прокуратури в 

європейських країнах встановлюють дуже високі вимоги до прокуратури: 

орган повинен забезпечувати повагу до правової держави, прав людини і 

верховенства права; прийняття управлінських та процесуальних 

прокурорських рішень має відбуватись в умовах інституційної незалежності; 

максимальне сприяння забезпечення неупередженості розслідування злочинів; 

гарантування об’єктивності, зразкової діяльності для наслідування іншими 

правоохоронними органами, високий професіоналізм; гарантування 

професійної безпеки та встановленої законом мотивації діяти відповідно до 

принципів етики, соціальної справедливості та верховенства права, з огляду на 

букву закону, на користь потерпілих та з повагою до прав обвинувачених; 

єдиним органом, який може здійснювати нагляд над провадженням прокурора, 

повинен бути суд. 

5. Запропоновано авторське визначення нових системоутворюючих понять 

сучасної концепції адміністративно-правового забезпечення органів 

прокуратури: 

 публічне адміністрування в органах прокуратури – це професійна 

внутрішньоуправлінська та зовнішня адміністративна діяльність посадових 

осіб, що базується на теорії та концепціях адміністративного права, 

менеджменту та є системою заходів, які спрямовані на оптимізацію роботи 

щодо виконання завдань і функцій прокурорської системи; 
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 адміністративно-правовий статус прокурорів органів прокуратур – це 

категорія правової доктрини, яка пояснює основний механізм ідентифікації 

прокурора як учасника адміністративних правовідносин та охоплює 

сукупність встановлених нормами адміністративного права функцій, 

адміністративних обов’язків і суб’єктивних прав, обмежень, етичних 

стандартів поряд із з підставами та порядком виникнення їхньої 

адміністративної правосуб’єктності, а також адміністративною (спеціальною 

дисциплінарною) відповідальністю в аналізованій сфері; 

 рівень адміністративно-правового статусу прокурора – це врегульований 

правовими нормами обсяг повноважень, прав, обов’язків, гарантій та 

відповідальності, який властивий кореспондуючим типам посад в органах 

прокуратури; 

 культура прокурорської діяльності – законодавчо врегульовані способи, 

засоби, прийоми і методи цілеспрямованого забезпечення повноважень 

прокурора, що базуються  на відповідних компетентностях, які включають 

управлінські, організаційні навички, комунікативну компетентність та високі 

морально-етичні якості; 

 керівник в органах прокуратури – це прокурор, який в установленому 

законом порядку призначений на адміністративну посаду та відповідно до 

службових повноважень і посадових обов’язків виконує управлінські функції, 

продовжуючи виконувати функції прокурора відповідної прокуратури, несе 

юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

управлінських функцій; 

 інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури – це складовий 

елемент адміністративно-правового забезпечення, який характеризує 

закономірності інформаційної діяльності прокурора під час виконання ним 

функцій та завдань, а також інформаційну активність поза службою; 

 інформатизація прокуратури – це сукупність організаційно-правових, 

фінансових та апаратно-технічних заходів, спрямованих на виконання 

інформаційно-комунікаційних, аналітичних завдань органів прокуратури та 

задоволення інформаційно-службових потреб прокурорів шляхом всебічного, 

ґрунтовного та системного впровадження сучасних інформаційно-

телекомунікаційних засобів; 

 інформаційно-правова діяльність в органах прокуратури – це творча, 

інтелектуально-розумова діяльність, спрямована на пошук, збір, аналіз 

інформації, прогнозування та надання висновків про дії, події, факти, а також 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку між ними, що має значення для 

реалізації посадових (службових) обов’язків конкретним прокурором; 

 правове забезпечення транспарентності в органах прокуратури – це 

сукупність положень законодавчих, підзаконних, методичних активів, що 

встановлюють механізм забезпечення обізнаності та загальнодоступності 

прокурорської інформації, що охоплює інституційні та функціональні засади 

роботи прокуратури. 

6. Визначено основні елементи публічного адміністрування в органах 

прокуратури: 
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 правова природа діяльності: є адміністративною (у межах компетенції), 

покликана здійснювати управлінські функції, має внутрішньоуправлінське, 

внутрішньоапаратне значення та спрямована на виконання визначених завдань 

і може вважатися адміністративною, тобто діяльність прокуратури покликана 

здійснювати управлінські функції;  

 мета – задоволення суб’єктивного права та законного інтересу особи, 

яка подала звернення. Так, управлінські відносини, що виникають за 

ініціативою органу прокуратури, зумовлені виконанням обов’язків, які на них 

покладені, або випливають із доручень інших органів чи посадових осіб; 

 завдання: підвищення прозорості у діяльності прокуратури, доведення 

до широких верств населення інформації про соціальне призначення, 

правовий статус та особливості діяльності прокуратури в Україні; залучення 

представників громадськості до обговорення напрямів реформування органів 

прокуратури, шляхів вирішення актуальних проблем, що постають перед її 

працівниками під час виконання покладених на них повноважень; 

прогнозування можливості виникнення соціальної напруженості в окремих 

соціальних групах у сфері інтересів діяльності прокуратури та вжиття заходів 

щодо запобігання їм; підвищення кваліфікації працівників органів 

прокуратури, насамперед оволодіння ними навичками якісного та ефективного 

спілкування; удосконалення відомчої нормативно-правової бази; організація 

постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності 

органів прокуратури; 

 функції: загальні функції управління, властиві всій системі управління в 

цілому й окремим її ланкам; спеціальні функції управління, які забезпечують 

організуючий вплив на окремі сфери соціальної діяльності, що сприяє 

виконанню різних видів робіт у цих сферах; забезпечуючі (допоміжні) функції 

управління, що обслуговують процеси реалізації загальних і спеціальних 

функцій. 

7. Встановлено, що структуру адміністративно-правового статусу 

прокурора доцільно розглядати як таку, що містить три рівні:  

 перший рівень – загальний, який зумовлений посадою прокурора 

відповідного рівня та включає кваліфікаційні вимоги і порядок призначення 

прокурора на посаду, загальний обсяг прав та обов’язків, порядок притягнення 

до відповідальності, правові гарантії та принципи діяльності;  

 другий рівень – спеціальний, який характеризується завданнями 

реалізації відповідних управлінських функцій.  Цей рівень формують права та 

обов’язки, надані прокурору відповідного рівня у зв’язку з виконанням 

посадових повноважень, відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання цих обов’язків тощо;  

 третій рівень – індивідуальний, що включає встановлені законодавством 

форми та методи реалізації відповідних функцій. 

Удосконалення адміністративно-правового статусу прокурора як 

безпосереднього суб’єкта реалізації завдань і функцій держави передбачає 

підвищення рівня правової регламентації порядку реалізації окремих видів 
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правозахисних функцій, розширення кола повноважень прокурора в 

зазначеній сфері з одночасним підвищенням рівня його відповідальності.   

8. З урахуванням вагомості регулятивного впливу норм етики на діяльність 

посадових осіб органів прокуратури запропоновано вживання терміна 

«етизація державної служби в органах прокуратури» як феномена, який 

означає нормативно-правове закріплення деонтологічних стандартів 

професійної діяльності працівників прокуратури. 

9. З урахуванням того, що прокурорська діяльність детермінує низку 

ризиків професійної деформації та сприйняття хибних ціннісних орієнтирів, 

аргументовано, що їх нейтралізація можлива шляхом чіткого нормативного 

закріплення морально-етичних імперативів професійної діяльності та 

поведінки працівників прокуратури, а також цілеспрямованого здійснення 

профілактично-виховної роботи в органах прокуратури. 

10. У результаті глибокого дослідження правового механізму атестації та 

оцінки прокурорів зроблено висновок про його невідповідність потребам 

сьогодення, оскільки він не виконує свого основного завдання – відбору 

якісного кадрового потенціалу, наслідком чого є порушення принципів 

відкритості, гласності та справедливості у процесі забезпечення відповідними 

кадрами прокуратури.   

Доводиться, що квінтесенцією професійного відбору на прокурорську 

службу залишається атестація, яка дає можливість оцінити знання 

законодавства України, перевірити антикорупційний складник діяльності та 

окремі здібності. Разом із цим поза увагою залишається культурний, 

морально-етичний, управлінський потенціал прокурора, його особисті 

здібності. 

Методи добору та перевірки відповідної компетенції для роботи у 

прокуратурі потребують доповнення та законодавчого оформлення, 

розширення участі у новостворених кадрових комісіях для атестації персоналу 

прокуратури представників викладацького корпусу, органів місцевого 

самоврядування, медіа-простору, фахівців-експертів з психології, стрес-

менеджменту, менеджменту, конфліктології, комунікації.  

11. Доведено, що повноваження керівників органів прокуратури доцільно 

згрупувати в такі типи: представницькі, організаційні, розпорядчі, 

дисциплінарні, затверджувальні, кваліфікаційні, аналітичні, нормотворчі.  

Формами управлінської діяльності керівника органів прокуратури є: 

видання нормативно-правових актів (властива лише Генеральному прокурору 

України); видання актів з питань, що стосуються діяльності прокуратури 

відповідного рівня (властива керівникам органів прокуратури усіх рівнів); 

проведення організаційних заходів (проведення нарад, зборів трудового 

колективу, інших заходів внутрішньоорганізаційного спрямування); 

здійснення матеріально-технічних операцій (аналітична робота, контроль за 

веденням та аналізом статистичних даних).  

12. Охарактеризовано, що досягнення мети транспарентності в органах 

прокуратури передбачає виконання загальновідомчих та індивідуально-

службових завдань. Загальновідомча транспарентність оцінюється рівнем 
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доступності, відкритості, зрозумілості публічної інформації про роботу 

органів прокуратури. Індивідуальна прозорість має адміністративний та 

оперативний рівні.  

Прокурори, які обіймають адміністративні посади в органах прокуратури, 

володіють вищим рівнем інформаційної прозорості, оскільки зобов’язані 

надавати офіційну інформацію про роботу прокуратури та коментарі з 

приводу наглядового, представницького процесу.  

Прокурори прокуратур зобов’язані дотримуватися вимог чинного 

законодавства щодо розголошення інформації під час виконання своїх 

посадових обов’язків та функцій. Натомість обмеження прозорості не 

стосуються етичних, антикорупційних, інших публічних сфер роботи 

прокурора поза межами кримінального процесу. 

13. У дисертації сформовано низку рекомендацій щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури 

України: 

а) інституційні рекомендації законодавчого характеру: 

 встановити на законодавчому рівні механізм розподілу справ між 

прокурорами із визначенням чітких та об’єктивних критеріїв, включаючи 

спеціалізацію, із забезпеченням основної засади безпосереднього розподілу 

справ – випадковості або автоматичності. Рекомендація спрямована на 

гарантування дотримання принципу внутрішньої незалежності прокурора як 

основоположного серед засад, визначених рамковими угодами та ключовими 

міжнародними рекомендаціями з метою утвердження 

внутрішньоуправлінської прозорості, незаангажованості та об’єктивності 

адміністративної моделі розподілу справ в органах прокуратури; 

 доповнити Закон України «Про прокуратуру» окремими 

концептуальними та стратегічними приписами щодо інформатизації і 

впровадження інформаційних технологій в діяльність органів прокуратури як 

стратегічного і системного явища; 

 внести зміни до ст. 16 Закону України «Про прокуратуру», 

передбачивши можливість ротації прокурорів після закінчення відповідного 

терміну перебування на посаді або визначивши строки перебування прокурора 

на посаді з обмеженням права займати посаду більше ніж два строки підряд. 

Пропозиція спрямована на обмеження концентрації публічного впливу у сфері 

правоохоронної діяльності; 

б) рекомендації концептуального змісту з урахуванням міжнародної 

практики організаційного забезпечення органів прокуратури в іноземних 

державах: 

 запозичити досвід проведення щорічних навчань прокурорів, що 

складалися б із правових та практичних тренінгів з огляду на стратегічні 

рішення, зміни у законодавстві, ІТ-системах та потреб прокуратури;  

 збільшити наповнюваність офіційного сайту Офісу Генерального 

прокурора, включаючи всебічне надання інформації, порад, інструкцій щодо 

заповнення процесуальних документів досудового розслідування у 
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кримінальному провадженні, поради потерпілим, для збільшення відкритості в 

організації та функціонуванні прокуратури;  

 розробити публічний реєстр документів прокуратури;   

 запровадити практику call-центрів, chat-ботів і використання 

відеоконференцій для організації прийому громадян прокурорами вищого 

рівня; 

 в) рекомендації методологічного характеру:  

 впровадити такі негласні критерії оцінки функціональної діяльності 

прокурорів у процесі їх атестації: виконання обов’язків відповідно до 

національного та міжнародного права; виконання функцій згідно з критеріями 

справедливості, послідовності, неупередженості та оперативності; повага, 

захист і відстоювання людської гідності та прав людини; дії від імені 

суспільства та в інтересах суспільства; прагнення досягнути балансу між 

загальними інтересами суспільства та інтересами і правами окремих осіб; 

 розробити Концепцію інформаційного забезпечення прокуратури 

України. В її основних положеннях необхідно розкрити: правове регулювання 

інформаційної діяльності, інформаційно-аналітичну інфраструктуру, мету, 

завдання, принципи, суб’єктів, форми, методи інформаційно-аналітичної 

роботи, засоби інформатизації прокурорської діяльності, інтегровані 

інформаційні системи та порядок роботи з ними, правове становище 

інформаційних служб (підрозділів) при прокуратурі тощо. Зазначена 

пропозиція спрямована на удосконалення правового забезпечення 

інформатизації прокуратури в цілому та підвищення якості автоматизації 

робочих місць кожного працівника; 

г) пропозиції щодо змін і доповнень до нормативно-правових актів: 

 доповнити Інструкцію про порядок розгляду звернень і запитів та 

особистого прийому громадян в органах прокуратури України  від 20.12.2017 

№ 357 положенням про розгляд та врахування пропозицій, у 

яких висловлюються думки щодо вдосконалення діяльності органів 

прокуратури, реалізації ними своїх повноважень, забезпечення законності в 

державі тощо; 

 з огляду на надмірний вплив Генерального прокурора України щодо 

призначення прокурорів на адміністративні посади в органах прокуратур , 

внести зміни до п. 1 ч. 9 ст. 71 Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII щодо обмеження кількості непогоджень із 

рекомендацією Ради прокурорів. Пропозиція покликана звузити кадрові 

повноваження Генерального прокурора на користь органів прокурорського 

самоврядування. 

14. Охарактеризовано, що дослідження реформ прокурорської діяльності у 

2014–2020 роках дозволило нам запропонувати групу змін і доповнень до 

законодавства. 

14.1. Щодо гарантій незалежності діяльності Генерального прокурора 

України:  

Пропонується уточнити у Законі України «Про прокуратуру» спеціальні 

правила щодо того, як призначається на посаду та звільняється Генеральний 
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прокурор України, на засадах невтручання у цей процес з політичних мотивів. 

На погляд автора, досить вдало описано у спеціальному законодавстві 

незалежні засади призначення і захисту від звільнення очільників низки 

антикорупційних органів: керівників Національного антикорупційного бюро 

України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного 

агентства з питань запобігання корупції. Законодавство передбачає: 

1) конкурсний порядок їх відбору на посаду; 2) особливий порядок оцінки 

діяльності органів, наслідком якого може бути звільнення з посади їхніх 

керівників.  

Подібний порядок у разі впровадження у Закон України «Про 

прокуратуру» дозволить Генеральному прокурору бути незалежним 

професіоналом, а не політичним призначенцем.   

14.2. З метою розбудови гарантій незалежності прокурорів у 

прокурорській та судовій практиці запропоновано таку редакцію частин 3 та 4 

статті 17 Закону України «Про прокуратуру»: 

«3. Під час здійснення своїх процесуальних повноважень прокурори є 

незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких 

повноважень, керуючись при цьому положеннями закону.  

З метою підвищення ефективності загального керівництва прокурорською 

діяльністю прокурори вищого рівня мають право утворювати групи 

прокурорів – процесуальних керівників, які здійснюють керівництво групами 

прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях та щодо інших функцій 

діяльності прокуратури. Керівники таких груп можуть давати вказівки 

прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та 

здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором 

функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом.  

4. Накази адміністративного характеру, а також вказівки, що прямо 

стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, є конкретними, 

мотивованими, обґрунтованими та видаються в письмовій формі в межах 

повноважень, визначених законом. Вони є обов’язковими до виконання 

відповідним прокурором». 
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АНОТАЦІЇ 

 

Банах С.В. Сучасна концепція адміністративно-правового 

забезпечення функціонування органів прокуратури України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертація є сучасним комплексним дослідженням та продовженням 

наукової розробки питань адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів прокуратури України в умовах реформування. 

Наукова новизна зумовлена формуванням, доведенням та здобуттям нових 

знань за тематикою роботи, предмет якої є актуальним та важливим напрямом 

наукового пізнання. У дисертації сформовано та обґрунтовано низку нових, 

удосконалено наявні важливі положення теорії адміністративного права та 

практики публічного адміністрування в органах прокуратури України. У 

роботі здійснено історико-правовий аналіз становлення та розвитку органів 

публічного обвинувачення в Україні, а також визначено етапи розвитку 

національної ідентичності адміністративно-правового забезпечення органів 
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прокуратури; визначено місце прокуратури в сучасній системі органів 

публічної влади та правоохоронних органів, зміну ролі та статусу, а також 

здатності впливати на суспільні та державницькі процеси у період її 

реформування; охарактеризовано систему міжнародних стандартів 

адміністрування в органах прокуратури та встановлено їхній вплив на 

національну практику організації публічного обвинувачення; досліджено 

зарубіжний досвід організації прокуратури, а також виокремлено на його 

основі сучасні інституційні вимоги до вітчизняних органів прокуратури; 

з’ясовано сутність та елементи публічного адміністрування в органах 

прокуратури України; розкрито зміст ключових фінансово-правових процесів, 

що відбуваються в органах прокуратури України; запропоновано сучасну 

структуру та рівні адміністративно-правового статусу службовців 

прокуратури України; охарактеризовано ключові адміністративно-правові 

аспекти формування та функціонування системи роботи з персоналом в 

органах прокуратури України; з’ясовано та проаналізовано адміністративно-

правовий статус посадових осіб органів прокуратури України; проаналізовано 

стан та перспективи удосконалення механізму професійного відбору на 

прокурорську службу; досліджено адміністративно-правові засади діяльності 

керівників органів прокуратури України; визначено систему правового 

забезпечення інформатизації та інформаційних процесів прокуратури; 

охарактеризовано мету та засоби оцінки транспарентності органів 

прокуратури України; здійснено оцінку сучасного стану реформування 

органів прокуратури України та визначено подальші кроки на шляху 

вдосконалення функціонування цього органу.  

Ключові слова: адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-

правовий статус, етичні норми, інформатизація, інформаційно-правове 

забезпечення, керівник, орган прокуратури, професійний відбір, публічне 

адміністрування, реформа, транспарентність. 

 

Банах С.В. Современная концепция административно-правового 

обеспечения функционирования органов прокуратуры Украины. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право, информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2021. 

Диссертация является современным комплексным исследованием и 

продолжением научной разработки вопросов административно-правового 

обеспечения функционирования органов прокуратуры Украины в условиях 

реформирования. Научная новизна обусловлена формированием, 

доказательством и получением новых знаний по тематике работы, предмет 

которой является актуальным и важным направлением научного познания. В 

диссертации сформирован и обоснован ряд новых, усовершенствованы 

существующие важные положения теории административного права и 

практики публичного администрирования в органах прокуратуры Украины. В 
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работе осуществлен историко-правовой анализ становления и развития 

органов публичного обвинения в Украине, а также определены этапы развития 

национальной идентичности административно-правового обеспечения органов 

прокуратуры; определено место прокуратуры в современной системе органов 

публичной власти и правоохранительных органов, изменение роли и статуса, а 

также способности влиять на общественные и государственные процессы в 

период ее реформирования; охарактеризована система международных 

стандартов администрирования в органах прокуратуры и установлено их 

влияние на национальную практику организации публичного обвинения; 

исследован зарубежный опыт организации прокуратуры, а также выделены на 

его основе современные институциональные требования к отечественным 

органам прокуратуры; выяснены сущность и элементы публичного 

администрирования в органах прокуратуры Украины; раскрыто содержание 

ключевых финансово-правовых процессов, происходящих в органах 

прокуратуры Украины; предложена современная структура и уровни 

административно-правового статуса служащих прокуратуры Украины; 

охарактеризованы ключевые административно-правовые аспекты 

формирования и функционирования системы работы с персоналом в органах 

прокуратуры Украины; выяснен и проанализирован административно-

правовой статус должностных лиц органов прокуратуры Украины; 

проанализировано состояние и перспективы совершенствования механизма 

профессионального отбора на прокурорскую службу; исследованы 

административно-правовые основы деятельности руководителей органов 

прокуратуры Украины; определена система правового обеспечения 

информатизации и информационных процессов прокуратуры; 

охарактеризованы цель и средства оценки транспарентности органов 

прокуратуры Украины; осуществлена оценка современного состояния 

реформирования органов прокуратуры Украины и определены дальнейшие 

шаги на пути усовершенствования функционирования этого органа. 

Ключевые слова: административно-правовое обеспечение, 

административно-правовой статус, информатизация, информационно-

правовое обеспечение, орган прокуратуры, профессиональный отбор, 

публичное администрирование, реформа, руководитель, транспарентность,  

этические нормы. 

 

Banakh S.V. The modern concept of administrative and legal support for 

the functioning of the prosecutor’s office of Ukraine. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of legal 

sciences on a specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; 

information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation is a modern complex research and continuation of scientific 

development of questions of administrative and legal maintenance of functioning of 

bodies of Office of Public Prosecutor of Ukraine in the conditions of reforming. 

Scientific novelty is due to the formation, proof and acquisition of new knowledge 

on the subject of work, the subject of which is a relevant and important area of 
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scientific knowledge. In the dissertation a number of new, substantiated existing 

important provisions for the theory of administrative law and practice of public 

administration in the bodies of the Prosecutor’s Office of Ukraine are formed and 

substantiated. In the work: the historical and legal analysis of formation and 

development of public prosecution bodies in Ukraine is carried out, and also stages 

of development of national identity of administrative and legal maintenance of 

bodies of prosecutor’s office are defined; the place of the prosecutor’s office in the 

modern system of public authorities and law enforcement agencies, the change of 

role and status, as well as the ability to influence social and state processes in the 

process of its reform; the system of international standards of administration in the 

prosecutor’s office is characterized and their influence on the national practice of 

organizing public prosecution is established; the foreign experience of the 

organization of the prosecutor’s office is researched, and also on its basis modern 

institutional requirements to domestic bodies of the prosecutor’s office are singled 

out; the essence and elements of public administration in the bodies of the 

Prosecutor’s Office of Ukraine are clarified; the content of key financial and legal 

processes taking place in the bodies of the Prosecutor’s Office of Ukraine is 

revealed; the modern structure and levels of administrative and legal status of 

employees of the Prosecutor’s Office of Ukraine are proposed; characterized the 

key administrative and legal aspects of the formation and functioning of the system 

of work with staff in the prosecutor’s office of Ukraine; the administrative and legal 

status of officials of the Prosecutor’s Office of Ukraine was clarified and analyzed; 

the state and prospects of improving the mechanism of professional selection for the 

prosecutor’s office are analyzed; the administrative and legal bases of activity of 

heads of bodies of prosecutor’s office of Ukraine are investigated; the system of 

legal support of informatization and information processes of the prosecutor’s office 

is determined; the purpose and means of assessing the transparency of the 

prosecutor’s office of Ukraine are described; the current state of reforming the 

bodies of the Prosecutor’s Office of Ukraine was assessed and further steps were 

identified to further improve the functioning of this body. 

For the first time at the theoretical and methodological level, taking into account 

the previous achievements of administrative and legal science, the Concept of 

administrative and legal support for the functioning of the prosecutor’s office with 

horizontal and vertical complementary structure is proposed. The elements that 

make up a horizontal block are: regulatory support (including management 

decisions), rights, responsibilities, restrictions (prohibitions), guarantees, liability, 

standards of ethical conduct, appointment and dismissal procedures. The vertical 

segment covers the administrative and legal support of the prosecutor’s office in 

general, heads, prosecutors and officials of the prosecutor’s office. Consideration of 

the genesis of public prosecution institutions in Ukraine allowed to form a scientific 

vision of modern prosecutors of Ukraine as a result of the desire to introduce a new 

model of procedural guidance, participation in criminal proceedings on the part of 

the state, and the introduction of an effective mechanism to protect human and civil 

rights. institutional development of the management system based on the 

requirements of the administrative-territorial reform, in conjunction with the 
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transformation of the law enforcement system and the judicial system, combined 

with the modernization of substantive and procedural legislation. It is proposed to 

consider the administrative and legal status of the prosecutor as one of the key 

forming components of the concept of administrative and legal support of the 

prosecutor’s office, which contains a 3-level structure: general, special, individual. 

Thus, the mechanism of improving the legal regulation of prosecutorial activity may 

provide for the optimization of the implementation of certain types of powers while 

raising the standards of responsibility at each level of implementation of 

administrative and legal status. The main elements of legal and organizational 

support of public administration in the prosecutor’s office are identified, which are 

characterized and considered in detail through the prism of the legal nature of 

activities, goals, objectives, functions. It is proposed to consider the “ethization” of 

the civil service in the prosecutor’s office as a modern administrative-legal method 

of raising corporate and administrative standards, aimed at introducing ethical 

norms into the prosecutor’s conduct and administrative activities in performing 

functional tasks and behaving outside the service. As a result of the analysis of 

reform processes in the prosecutor’s office (including deprivation of the latter of the 

so-called general supervision) the consequences for its public legal status and 

position are substantiated, which became the main vectors of further institutional 

and functional development of the prosecutor’s office. informational, coordinating 

role of the prosecutor’s office in the law enforcement system and in society in 

general, rethinking the means and methods of administrative and legal influence on 

the rule of law in the state).  

Analyzing scientific publications of historical and legal content, which 

determine the periodization of the development of public prosecution, states a rather 

archaic approach, according to which the stages of development of this body are 

determined through periods of statehood in modern Ukraine. Thus, in particular, the 

following periods are distinguished: 1. The Prosecutor’s Office (institutions that 

performed similar functions of criminal justice and public prosecution) during the 

formation of Ukrainian statehood; 2. The Prosecutor’s Office (institutions that 

performed similar functions of criminal justice and public prosecution) of the times 

of national liberation movements and the Cossack state; 3. The Prosecutor’s Office 

(institutions that performed similar functions of criminal justice and public 

prosecution) during the stay of Ukrainian lands in the empires; 4. Prosecution 

bodies of the period of struggle for the restoration of sovereignty on the lands of the 

Ukrainian state; 5. Prosecution bodies during the stay of Ukrainian lands in the 

Soviet Union; 6. Prosecution bodies of the times of independence and departure 

from the Soviet model; 7. The prosecutor’s office of independent Ukraine before the 

systemic reform and exclusion from the functions of the so-called general 

supervision. 8. Bodies of the Prosecutor’s Office of independent Ukraine in the 

conditions of systemic reform, changes in the constitutional status, the concept of 

functional content of their activity, personnel work, etc. 

Key words: administrative and legal status, administrative and legal support, 

ethical norms, information and legal support, informatization,manager, 
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professional selection, prosecutor’s office, public administration, reform, 

transparency.
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