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АНОТАЦІЯ 

 

Севрук Ю.Г. Адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури України в контексті реформування органів кримінальної 

юстиції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 ‒ адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2020. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних, 

нормативних та прикладних аспектів адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції. Проаналізовано рівень 

наукового розроблення проблематики адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури. Акцентовано увагу на тому, 

що, незважаючи на те, що питання адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури частково входили до предмета багатьох 

наукових праць, присвячених правовому регулюванню організації та 

діяльності прокуратури України, а також правовому забезпеченню реалізації 

її функцій, пошуки в цьому напрямі не можна вважати вичерпаними.  

По-перше, більшість наукових напрацювань стосуються правового 

регулювання організації та діяльності органів прокуратури, а не сутності чи 

механізму адміністративно-правового забезпечення реалізації її функцій. По-

друге, в адміністративному праві недостатньо представлене доктринальне 

обґрунтування необхідності адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в контексті реформування органів 

кримінальної юстиції. По-третє, сформувалося чимало дискусійних аспектів 

у розумінні сутності та визначенні переліку функцій, які повинна 
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здійснювати оновлена прокуратура, а саме ролі прокуратури в системі 

органів кримінальної юстиції та необхідності забезпечення реалізації 

функцій прокуратури за допомогою системи адміністративно-правових 

засобів. По-четверте, наявні проблемні питання адаптації національного 

законодавства до права ЄС у сфері правового регулювання організації та 

діяльності органів прокуратури. По-п’яте, з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-IX 

розпочато масштабну реформу органів прокуратури, що актуалізує 

необхідність глибокого теоретичного опрацювання проблемних питань 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури з 

урахуванням міжнародних стандартів, норм та принципів права ЄС. 

Проаналізовано історію становлення та розвитку адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури, яку доцільно 

поділити на п’ять основних періодів: перший, пов’язаний організацією 

прокуратури на українських землях під владою гетьманів у XVI-XVII ст.ст., 

за аналогією із організацією роботи прокуратури у Середньовічній  Франції, 

де прокурори були посередниками між судами та королівською владою і 

передусім захищали інтереси корони; другий, пов’язаний із запровадженням 

та наступною ліквідацією функції загального нагляду прокуратури царської 

Росії у XVIII-XIX ст.ст. (на першому етапі генерал-прокурор 

підпорядкований імператору, на другому – міністр юстиції одночасно є 

генерал-прокурором і прокуратура фактично стає частиною судової 

системи); третій, пов’язаний із становленням УНР, в якій адміністративно-

правове забезпечення реалізації функцій прокуратури здійснювали органи 

судової влади, зокрема, Генеральний секретар судових справ (фактично 

прокуратори були частиною судової системи, що є характерним для 

французької моделі організації та діяльності органів прокуратури); четвертий 

період, коли за радянських часів посилилась тенденція щодо законодавчого 
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врегулювання основних функцій та повноважень органів прокуратури, 

натомість прокурори отримали достатньо дієвий адміністративно-правовий 

інструментарій своєї діяльності; п’ятий період, пов’язаний із появою та 

розвитком прокуратури незалежної України, скасуванням функції загального 

нагляду та подальшим реформуванням органів прокуратури 

(адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій прокуратури 

здійснює Офіс Генерального прокурора). 

Формулюється висновок про те, що удосконалення адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури є неможливим без 

дослідження його історії, основних етапів та особливостей в різні історичні 

періоди. Проаналізований історичний досвід доводить важливість функції 

загального нагляду, якої наразі позбавлені органи прокуратури України, що 

значно ускладнює реалізацію інших функцій прокуратури та їх 

адміністративно-правове забезпечення, обмежує можливості впливу на інші 

органи публічної адміністрації з метою дотримання принципів верховенства 

права та законності. 

За результатами аналізу історіографії дослідження адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції встановлено, що в юридичній 

науці намітилася тенденція щодо активізації доктринальних досліджень 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності органів 

прокуратури, що свідчить про теоретичну та практичну значимість даної 

тематики та перспективність її поглибленого аналізу. 

Обґрунтовано необхідність використання поєднання філософських, 

загальнонаукових та спеціально-юридичних методів дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури в 

контексті реформування органів кримінальної юстиції, а саме, законів 

діалектики, принципів об’єктивності та історизму, прийомів логічного 

методу, системного та структурно-функціонального методів, прийомів 
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соціологічного методу, методів юридичної догматики та юридичної 

статистики, а також методу юридичного моделювання.  

Сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури як системи адміністративно-

правових засобів деталізації та конкретизації національного законодавства з 

метою ефективної (підтвердженої реальними результатами роботи та 

високим рівнем довіри населення) та оптимальної (здійсненої в найкоротші 

строки та з максимальною економією бюджетних ресурсів) реалізації 

визначених у Конституції та законах України функцій прокуратури. 

Визначено коло суб’єктів та факторів, які впливають на реалізацію 

функцій прокуратури, серед яких особлива увага приділена публічній 

адміністрації та адміністративно-правовим засобам забезпечення ефективної 

взаємодії між органами прокуратури та іншими суб’єктами владних 

повноважень.  

Охарактеризовано правові основи адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції. Зазначається, що Конституція 

України чітко визначає функції прокуратури, які деталізовані в Законі 

України «Про прокуратуру», проте на практиці їх реалізація потребує ще 

більшої правової деталізації, що обумовлює необхідність прийняття Офісом 

Генерального прокурора цілого масиву підзаконних нормативно-правових 

актів, серед яких ключову роль відіграють накази, якими затверджуються 

інші відомчі нормативні акти, зокрема, інструкції, порядки, положення, 

стандарти, форми документів тощо. Наказами Генерального прокурора 

регламентується порядок здійснення окремих повноважень прокурорів в 

межах визначених функцій, тому значення таких відомчих нормативних актів 

важко переоцінити і вони потребують окремого науково аналізу з метою 

виявлення прогалин, колізій та формулювання конкретних пропозицій щодо 
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їх удосконалення у відповідності із принципами права, нормами 

ратифікованих міжнародних актів та положеннями чинних законів України. 

Формулюється висновок про те, що правовою основою 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функції прокуратури є 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний 

кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кодекс 

адміністративного судочинства України, Закони України: «Про 

прокуратуру», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження» 

тощо. Основними адміністративно-правовими засобами забезпечення 

реалізації функцій прокуратури є накази Генерального прокурора, які 

деталізуються в наказах керівників регіональних (обласних) та місцевих 

(окружних) прокуратур з питань, що належать до їх адміністративних 

повноважень. Загальний стан адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України є задовільним через існуючи 

прогалини в національному законодавстві щодо відсутності відповідальності 

суб’єктів владних повноважень за невиконання законних вимог (запитів, 

вказівок) прокурора.  

Охарактеризовано основні види нормотворчої діяльності Генерального 

прокурора та керівників підпорядкованих прокуратур, особливості 

юридичної техніки створення відомчих нормативних актів в Офісі 

Генерального прокурора, регіональних (обласних) та місцевих (окружних) 

прокуратурах.  

Досліджено актуальні питання адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функції органів прокуратури щодо представництва 

інтересів держави в суді органами прокуратури. Серед основних проблеми 

названі: відсутність реальних повноважень прокурорів щодо забезпечення 

реального виконання запитів прокурорів з метою отримання необхідної 

інформації та належним чином завірених копій документів для здійснення 
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представництва інтересів держави в суді; необхідність обґрунтування 

прокурором в суді наявності підстав для представництва інтересів держави, 

коли суб’єкт владних повноважень не здійснює або неналежним чином 

здійснює захист інтересів держави; необхідність сплати судового збору 

органами прокуратури на загальних підставах, що ставить під сумнів 

доцільність заявлення позовів на суму меншу за прожитковий мінімум для 

працездатних громадян, а також  суперечить самій правовій природі судового 

збору. Сформульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до законів 

України «Про прокуратуру», «Про судовий збір», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення та процесуальних кодексів України, а також  

акцентовано увагу на необхідності адміністративно-правового забезпечення 

взаємодії органів прокуратури з іншими органами публічної адміністрації з 

метою ефективного захисту інтересів держави у суді. 

Основною проблемою у сфері організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням органами прокуратури України названо фактичну 

відсутність правових інструментів, ефективних та легальних засобів впливу 

прокурора як процесуального керівника на слідчих Національної поліції, які 

безпосередньо здійснюють досудове розслідування. 

Важливим напрямом удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням органами прокуратури названо повний перехід на 

електронний документообіг між органами прокуратури та органами 

досудового слідства Національної поліції в рамках концепції електронного 

кримінального процесу з метою оптимізації взаємодії між слідчим та 

процесуальним керівником, економії бюджетних коштів та забезпечення 

швидкого та повного обміну інформацією, процесуального оформлення та 

узгодження необхідних слідчих дій з використанням шаблонів документів та 

технології цифрового підпису. Для адміністративно-правового забезпечення 

зазначеного переходу на електронний документообіг необхідно внести 
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відповідні зміни до Наказу Генеральної прокуратури України № 27 від 

12.02.2019 р. «Про затвердження Тимчасової інструкції з діловодства в 

органах прокуратури України». 

Зазначається, що порядок реалізації всіх функції прокуратури, окрім 

функції підтримання публічного обвинувачення в суді, детально 

регламентовано відомчими, підзаконними нормативно-правовими актами – 

окремими наказами. Підкреслюється, що існує нагальна необхідність у 

розробці та прийнятті окремого наказу Офісу Генерального прокурора «Про 

організацію діяльності прокурорів щодо підтримання публічного 

обвинувачення в суді», яка буде враховувати основні положення ст.ст. 337-

341, 347, 349, 351-353, 363, 364 Кримінального процесуального кодексу 

України. У вказаному наказі доцільно детально регламентувати права та 

обов’язки прокурора під час викладу змісту обвинувального акту, 

проголошення вступної промови, визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження, проведення допиту 

обвинуваченого, свідків та потерпілого, заявлення клопотань про доповнення 

судового розгляду, судових дебатів. В додатках до зазначеного наказу 

доцільно розмістити рекомендації щодо проведення відповідних 

процесуальний дій та змісту промов прокурора у суді. Відзначається, що 

підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором є однією із 

найважливіших функцій прокуратури, адже по суті є реалізацією заключної 

стадії кримінального провадження щодо притягнення винуватої особи до 

кримінальної відповідальності, що потребує максимальної зосередженості 

прокурора та прояву всіх його професійних здібностей в умовах змагальності 

із стороною захисту, тому доцільним вбачається адміністративно-правове 

забезпечення реалізації даної функції шляхом деталізації та конкретизації 

кримінально-процесуального законодавства на рівні наказу. 

Охарактеризовано функцію нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших 
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заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. Зазначається, що вказану функцію органи прокуратури виконують 

тимчасово, згідно із п. 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції 

України до набрання чинності законом про створення подвійної системи 

регулярних пенітенціарних інспекцій. Враховуючи тривалу бездіяльність 

законодавчого органу щодо прийняття передбаченого Конституцією України 

закону про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних 

інспекцій, прокуратура України продовжує виконувати важливу для всього 

суспільства функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, тому адміністративно-правове забезпечення реалізації даної 

функції органами прокуратури залишається актуальним питанням доктрини 

адміністративного права та важливим напрямом нормотворчої діяльності 

Офісу Генерального прокурора, а також керівників підпорядкованих 

прокуратур. 

Досліджено адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури в зарубіжних країнах та визначено можливості запозичення 

найкращого позитивного досвіду з метою його впровадження в національну 

юридичну практику. 

Зазначається, що у світі існують чотири основні підходи до визначення 

адміністративно-правового статусу прокуратури в системі органів державної 

влади. Перший підхід ґрунтується на тому, що прокуратура є самостійною 

інституцією. Такий підхід застосовується в Азербайджані, Білорусії, 

Вірменії, Еквадорі, Іраку, Кореї, Туркменістані та Узбекистані. Другий підхід 

характерний тим, що прокуратура може перебувати у складі виконавчої 

влади. Такі моделі прокуратури існують в Австрії, Бельгії, Данії, Єгипті, 

Ізраїлі, Італії, Канаді, Польщі, Румунії, Туреччині, Німеччині, Японії та 

деяких інших державах. Згідно з третім підходом прокуратура перебуває у 
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складі судової влади. До судової гілки влади належать прокуратури Грузії, 

Латвії, Люксембургу, Молдови, Уругваю тощо. Четвертий підхід відносить 

прокуратуру до складу законодавчої влади, такі моделі прокуратури існують 

у Венесуелі, Колумбії. Проте, у більшості сучасних демократичних країн 

спостерігається тенденція віднесення прокуратури саме до судової гілки 

влади – це Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія та інші країни.  

З’ясовано, що для України важливим є досвід адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури таких країн як 

Німеччина та Франція, адже Україна прагне набути повноправного членства 

у Європейському Союзі, тому позитивний досвід організації діяльності 

прокурорів у вказаних державах може бути запозичений з метою 

впровадження в національну юридичну практику. Зокрема, доцільно 

запозичити французьку модель єдності судового корпусу, яка випливає з 

взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів, коли прокурор може в будь-

який момент своєї кар’єри стати суддею і навпаки. Така можливість 

переміщення між суддівським корпусом та прокуратурою стане джерелом 

збагачення професійного досвіду та сприятиме удосконаленню системи 

правосуддя в цілому.  

Обґрунтовано необхідність удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України з урахуванням 

найкращого зарубіжного досвіду, норм та принципів права ЄС, міжнародних 

стандартів діяльності прокурорів, з урахуванням національних правових 

традицій, рівня правосвідомості та правової культури громадян України. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про те, що 

в умовах реформування органів кримінальної юстиції існує реальна потреба 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури України. 

До основних напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України віднесено: 
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- оновлення всіх чинних наказів Генеральної прокуратури України 

(приведення їх у відповідність із Кримінальним процесуальним кодексом 

України, Законом України від 19 вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» та іншими нормативно-правовими актами); 

- прийняття спільного наказу Офісу Генерального прокуратура, 

Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також 

інших органів виконавчої влади про затвердження Інструкції про 

координацію діяльності суб’єктів владних повноважень щодо  

представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень; 

- прийняття наказу Генерального прокуратура щодо повного переходу на 

електронний документообіг між органами прокуратури різних рівнів, між 

органами прокуратури і органами Національної поліції України, іншими 

правоохоронними органами України, з використанням технології цифрового 

підпису (інформаційні листи, контрольні завдання та відповіді на них, вказівки 

прокурора, супровідні листи повинні надсилатися лише в електронному 

вигляді, без дублювання на паперових носіях, що зумовить значну економію 

витратних матеріалів та людських ресурсів); 

- внесення змін до процесуальних кодексів України, Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо повернення інституту законних вимог прокурора, 

які є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені 

законом чи визначені прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання 

вимог прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 

року), Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання 

законних вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП); 
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- прийняття окремого наказу Генерального прокурора «Про організацію 

діяльності прокурорів щодо підтримання публічного обвинувачення в суді», 

яка буде враховувати основні положення ст.ст. 337-341, 347, 349, 351-353, 

363, 364 Кримінального процесуального кодексу України. У вказаному наказі 

доцільно детально регламентувати права та обов’язки прокурора під час 

викладу змісту обвинувального акту, проголошення вступної промови, 

визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх 

дослідження, проведення допиту обвинуваченого, свідків та потерпілого, 

заявлення клопотань про доповнення судового розгляду, судових дебатів; 

- запозичення та впровадження в національне законодавство та 

юридичну практику французької моделі єдності судового корпусу, яка 

випливає із взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів, коли прокурор 

може в будь-який момент своєї кар’єри стати суддею і навпаки. Така 

можливість переміщення між суддівським корпусом та прокуратурою стане 

джерелом збагачення професійного досвіду та сприятиме удосконаленню 

системи правосуддя в цілому.  

Підкреслюється, що наведений перелік напрямів удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України не є вичерпним через постійні зміни національного законодавства та 

нові виклики юридичної практики, що обґрунтовує перспективність 

подальшого наукового аналізу даної тематики. 

Ключові слова: прокуратура, функції, публічне обвинувачення, 

процесуальне керівництво, представництво, виконання, обмеження свободи, 

інтереси держави, нагляд, адміністративно-правове забезпечення, правові 

засоби, накази, вказівки, законні вимоги, відповідальність, законність, 

верховенство права. 
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ANNOTATION 

 

Sevruk Yu. H. Administrative and legal support for the implementation of the 

functions of the Prosecutor's Office of Ukraine in the context of reform of criminal 

justice bodies. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

Thesis for obtaining a candidate’s degree in legal sciences with a 

specialization in 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

The dissertation is devoted to the to the complex research of theoretical, 

normative and applied aspects of administrative and legal support of realization of 

functions of the prosecutor's office of Ukraine in the context of reform of criminal 

justice bodies.  

The level of scientific development of the problems of administrative and 

legal support of the implementation of the functions of the prosecutor's office is 

analyzed. Attention is drawn to the fact that, despite the fact that the issues of 

administrative and legal support for the implementation of the functions of the 

prosecutor's office partially covered the subject of many scientific papers on the 

legal regulation of the organization and activities of the prosecutor's office of 

Ukraine, as well as the legal support of the implementation of its functions, the 

search in this direction is not can be considered exhausted. 

First, most of the scientific developments concern the legal regulation of the 

organization and activities of the prosecution bodies, rather than the nature or 

mechanism of administrative and legal support for the exercise of its functions. 

Second, the doctrinal justification of the need for administrative and legal support 

for the implementation of the functions of the prosecutor's office in the context of 

reforming criminal justice bodies is not sufficiently presented in administrative 

law. Third, a number of discussion aspects have emerged in understanding the 

nature and definition of the list of functions to be performed by the updated 
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prosecutor's office, namely the role of the prosecutor's office in the system of 

criminal justice and the need to ensure the implementation of the functions of the 

prosecutor's office through a system of administrative and legal means. Fourth, 

there are the problematic issues of adapting national legislation to EU law in the 

area of legal regulation of the organization and operation of prosecuting 

authorities. Fifth, with the adoption of the Law of Ukraine "On Amendments to 

Certain Legislative Acts of Ukraine on Priority Measures for the Reform of the 

Prosecutor's Office" of 19 September 2019 No. 113-IX, a large-scale reform of the 

prosecution bodies has been started, which actualizes the need for deep theoretical 

elaboration of problematic issues administrative and legal support for the 

implementation of the functions of the prosecutor's office, taking into account 

international standards, norms and principles of EU law. 

The history of formation and development of administrative and legal 

support for the implementation of the functions of the prosecutor's office is 

analyzed, which is appropriate to divide into five main periods: the first, related by 

the organization of the prosecutor's office in the Ukrainian lands under the rule of 

the hetman in the XVI-XVII centuries, by analogy with the organization of work. 

prosecutors' offices in medieval France, where prosecutors mediated between the 

courts and the royal authorities and, above all, defended the interests of the Crown; 

the second, related to the introduction and subsequent elimination of the function 

of general oversight of the prosecutor's office of tsarist Russia in the XVIII-XIX 

centuries. (in the first stage, the Prosecutor General is subordinate to the Emperor; 

in the second, the Minister of Justice is at the same time the Prosecutor General 

and the Prosecutor's Office actually becomes part of the judicial system); the third, 

related to the establishment of the UNR, in which the administration of the 

prosecutor's office was provided by the judicial authorities, in particular, the 

Secretary-General of the Judiciary (in fact, the prosecutors were part of the judicial 

system, which is characteristic of the French model of organization and operation 

of the prosecuting authorities); the fourth period, when in the Soviet times the 
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tendency towards legislative regulation of the main functions and powers of the 

prosecutor's office increased, the prosecutors received rather effective 

administrative and legal instruments of their activity; the fifth period related to the 

emergence and development of the Prosecutor's Office of Independent Ukraine, the 

abolition of the oversight function and the further reformation of the Prosecutor's 

Office (the Office of the Prosecutor General's Office provides legal and 

administrative support). 

The conclusion is made that the improvement of administrative and legal 

support for the implementation of the functions of the prosecutor's office is 

impossible without the study of its history, major stages and features in different 

historical periods. The historical experience analyzed proves the importance of the 

general oversight function, which is being deprived of the prosecuting authorities 

of Ukraine, which significantly complicates the implementation of other 

prosecutorial functions and their administrative and legal support, limits the ability 

to influence other public administration bodies in order to comply with the rule of 

law and law. 

According to the results of the analysis of the historiography of the study of 

administrative and legal support of the implementation of the functions of the 

prosecutor's office in the context of reform of criminal justice bodies, it is 

established that in the legal science there is a tendency to intensify the doctrinal 

studies of the administrative and legal regulation of the organization and activity of 

the prosecutor's office, which testifies to the theoretical and practical significance 

of the given the prospect of its in-depth analysis. 

The necessity of using a combination of philosophical, general scientific and 

specially legal methods of investigation of administrative and legal support of the 

implementation of the functions of the prosecutor's office in the context of 

reforming the bodies of criminal justice, namely, the laws of dialectics, the 

principles of objectivity and historicism, the methods of logical method, systemic 
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and structural-function, techniques of sociological method, methods of legal 

dogmatics and legal statistics, as well as method of legal modeling. 

The author defines the author's definition of administrative and legal support 

for the implementation of the functions of the prosecutor's office as a system of 

administrative and legal means of detailing and specifying national legislation with 

the aim of effective (confirmed by real results of work and high level of public 

confidence) and optimal (implemented in the shortest possible time and with 

maximum savings of budgetary resources) realization the functions of the 

prosecutor's office defined in the Constitution and laws of Ukraine. 

A number of subjects and factors influencing the implementation of the 

functions of the prosecutor's office are identified, among which special attention is 

paid to public administration and administrative and legal means of ensuring 

effective interaction between the bodies of the prosecutor's office and other bodies 

of power. 

The legal bases of administrative and legal support of realization of 

functions of the prosecutor's office of Ukraine in the context of reform of criminal 

justice bodies are characterized. It is noted that the Constitution of Ukraine clearly 

defines the functions of the Prosecutor's Office, which are detailed in the Law of 

Ukraine "On the Prosecutor's Office", but in practice their implementation requires 

even greater legal detail, which necessitates the adoption by the Office of the 

Prosecutor General of a number of by-laws, including key legal acts comply with 

orders approving other departmental regulations, such as instructions, procedures, 

regulations, standards, forms of documents, etc. The orders of the Attorney 

General regulate the exercise of individual powers of prosecutors within certain 

functions, so the importance of such departmental regulations are difficult to 

overestimate and require separate scientific analysis to identify gaps, conflicts and 

formulate specific proposals for their improvement in accordance with the 

principles of law acts and provisions of applicable laws of Ukraine. 

The conclusion is drawn that the legal basis of administrative and legal support for 
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the implementation of the function of the prosecutor's office is the Criminal 

Procedure Code of Ukraine, Civil Procedure Code of Ukraine, Economic 

Procedure Code of Ukraine, Code of Administrative Judiciary of Ukraine, Laws of 

Ukraine: «On the Prosecutor's Office», «On Organizational and Legal Basis the 

fight against organized crime», «On Corruption Prevention», «On Enforcement 

Proceedings», etc. The main administrative and legal means of ensuring the 

implementation of the functions of the prosecutor's office are the orders of the 

Prosecutor General, which are detailed in the orders of the heads of regional 

(regional) and local (district) prosecutor's offices on matters pertaining to their 

administrative powers. The general state of administrative and legal support for the 

implementation of the functions of the Prosecutor's Office of Ukraine is 

satisfactory due to the existing gaps in the national legislation regarding the lack of 

responsibility of the authorities for failure to comply with the prosecutor's legal 

requirements (requests, instructions). 

The main types of rulemaking activity of the Prosecutor General and heads 

of subordinate prosecutors 'offices are described, features of legal technique of 

creating departmental normative acts in the Office of the Prosecutor General, 

regional (regional) and local (district) prosecutors' offices. 

Topical issues of administrative and legal support for the implementation of 

the function of the prosecution bodies in relation to the representation of the state's 

interests in court by the prosecuting authorities are investigated. Among the main 

problems are: lack of real powers of prosecutors to ensure that prosecutors' 

requests are properly fulfilled in order to obtain the necessary information and duly 

certified copies of documents for the representation of state interests in court; the 

need for a prosecutor to justify in court the existence of grounds for representing 

the interests of the state when the subject of power does not exercise or improperly 

protect the interests of the state; the need to pay the court fees by the prosecuting 

authorities on a general basis, which casts doubt on the feasibility of filing claims 

for less than the subsistence minimum for able-bodied citizens, and also 
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contradicts the very legal nature of the court fee. Proposals for introducing relevant 

amendments to the laws of Ukraine "On the Prosecutor's Office", "On the Judicial 

Collection", the Code of Administrative Offenses and Procedural Codes of Ukraine 

have been formulated, as well as the need for administrative and legal support of 

the interaction of the prosecutor's offices with other public administration bodies 

for the purpose effective protection of the state's interests in court. 

The main problem in the sphere of organization and procedural management 

of the pre-trial investigation by the Prosecutor's Office of Ukraine is indicated by 

the lack of legal instruments, effective and legal means of influence of the 

prosecutor as a procedural leader on the investigators of the National Police who 

directly carry out the pre-trial investigation. 

An important direction of improving the administrative and legal support of 

the organization and procedural management of pre-trial investigation by the 

prosecutor's office is a complete transition to electronic document flow between 

the prosecution and pre-trial investigation bodies of the National Police within the 

concept of electronic criminal process in order to optimize the interaction between 

the investigative and the investigative ensuring fast and complete exchange of 

information, processing and approvals spare the necessary investigative actions 

using templates of documents and digital signature technology. For administrative 

and legal support of the said transition to electronic document circulation, it is 

necessary to amend the Order of the Prosecutor General's Office of Ukraine No. 27 

of February 12, 2019 “On Approval of the Provisional Instruction on Registry in 

the Prosecutor's Office of Ukraine”. 

It is noted that the procedure for the implementation of all the functions of 

the prosecutor's office, except for the function of support of public prosecution in 

court, is regulated in detail by departmental, subordinate legal acts - by separate 

orders. It is emphasized that there is an urgent need to develop and adopt a separate 

decree of the Office of the Prosecutor General “On the Organization of the Public 

Prosecutors to Support Public Prosecutions in Court”, which will take into account 
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the main provisions of Art. 337-341, 347, 349, 351-353, 363, 364 of the Criminal 

Procedure Code of Ukraine.  

In that order it is expedient to regulate in detail the rights and duties of the 

prosecutor when presenting the contents of the indictment, the opening statement, 

determining the amount of evidence to be investigated and the procedure for their 

investigation, conducting the interrogation of the accused, witnesses and the 

victim, filing a motion for review, the judicial debate. In the annexes to the said 

order, it is advisable to make recommendations on the appropriate procedural 

actions and the content of the prosecutor's speech in court. It is noted that 

maintaining a public prosecution in court by a prosecutor is one of the most 

important functions of the prosecutor's office, as it is essentially the 

implementation of the final stage of criminal proceedings to prosecute the accused 

person, which requires the maximum concentration of the prosecutor and the 

manifestation of all competing circumstances, therefore, it is advisable to provide 

administrative and legal support for the implementation of this function by 

detailing and specifying criminal procedure legislation at the order.  

The function of supervising the observance of the law in the execution of 

court decisions in criminal cases, in the application of other measures of a 

compulsory nature related to the restriction of personal freedom of citizens is 

characterized. It is noted that the prosecutor's office performs this function 

temporarily, in accordance with Section 9, Section XV, «Transitional Provisions» 

of the Constitution of Ukraine, pending the entry into force of the law establishing 

a dual system of regular penitentiary inspections.  

Considering the long inactivity of the legislature on the adoption of the law 

on the establishment of a dual system of regular penitentiary inspections provided 

by the Constitution of Ukraine, the Prosecutor's Office of Ukraine continues to 

perform an important function for the whole society to monitor the observance of 

laws in the execution of court decisions in criminal cases, as well as in cases of 

criminal proceedings. with restrictions on personal freedom of citizens, therefore, 
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administrative and legal support for the implementation of this function of the 

body We, the prosecutor's office, remain a pressing issue in the doctrine of 

administrative law and an important direction in the rulemaking activity of the 

Attorney General's Office, as well as the heads of subordinate prosecutor's offices. 

The administrative and legal support of the implementation of the functions 

of the prosecutor's office in foreign countries is investigated and the possibilities of 

borrowing the best positive experience with the purpose of its introduction into 

national legal practice are determined. 

It is noted that in the world there are four basic approaches to determining 

the administrative and legal status of the prosecutor's office in the system of public 

authorities. The first approach is based on the fact that the prosecutor's office is an 

independent institution. This approach is applied in Azerbaijan, Belarus, Armenia, 

Ecuador, Iraq, Korea, Turkmenistan and Uzbekistan. The second approach is that 

the prosecutor's office may be part of the executive branch. Such prosecutorial 

models exist in Austria, Belgium, Denmark, Egypt, Israel, Italy, Canada, Poland, 

Romania, Turkey, Germany, Japan and some other countries. According to the 

third approach, the prosecutor's office is part of the judiciary. The judicial branch 

includes the prosecutor's offices of Georgia, Latvia, Luxembourg, Moldova, 

Uruguay and so on. The fourth approach relates the prosecutor's office to the 

legislature, such models of the prosecutor's office exist in Venezuela, Colombia. 

However, in most modern democratic countries, there is a tendency to refer the 

prosecutor's office to the judicial branch - Greece, Spain, the Netherlands, Portugal 

and other countries. 

It is revealed that for Ukraine the experience of administrative and legal 

support of the prosecution of such countries as Germany and France is important, 

as Ukraine seeks to acquire full membership in the European Union, so the positive 

experience of organizing the activity of prosecutors in these countries may be 

borrowed for the purpose of implementation in the national legal practice. In 

particular, it is advisable to adopt the French model of court case unity, which 
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stems from the interrelated functions of judges and prosecutors, when a prosecutor 

can become a judge at any time in his career and vice versa. This ability to move 

between the Judicial Corps and the Prosecutor's Office will be a source of 

enrichment of professional experience and will contribute to the improvement of 

the justice system as a whole. 

The necessity to improve the administrative and legal support of the 

implementation of the functions of the prosecutor's office of Ukraine is 

substantiated, taking into account the best foreign experience, norms and principles 

of EU law, international standards of prosecutors, taking into account national 

legal traditions, the level of justice and legal culture of Ukrainian citizens. 

The conducted research has made it possible to formulate the conclusion that in the 

conditions of reforming the bodies of criminal justice there is a real need to 

improve the administrative and legal support of the implementation of the 

functions of the prosecutor's office of Ukraine. 

The main areas of improvement of administrative and legal support for the 

implementation of the functions of the Prosecutor's Office of Ukraine include: 

- updating of all current orders of the Prosecutor General's Office of Ukraine 

(bringing them into line with the Criminal Procedure Code of Ukraine, Law of 

Ukraine of September 19, 2019 No. 113-IX «On Amendments to Certain 

Legislative Acts of Ukraine on Priority Measures on Reform of the Prosecutor's 

Authorities» and other normative acts - legal acts); 

- adoption of a joint order of the Prosecutor General's Office of Ukraine, the 

State Audit Service of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the State 

Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre, as well as other 

executive bodies on the approval of the Instruction on coordination of activities of 

subjects of power in representing the interests of the state in courts and in the 

execution of court decisions; 

- adoption of the order of the Prosecutor General's Office of Ukraine for the 

complete transition to electronic documents between prosecutors of different levels 
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using digital signature technology (information sheets, control tasks and answers, 

accompanying letters should be sent only in electronic form, without duplication 

on paper) significant savings in supplies and human resources); 

- amendments to the Procedural Codes of Ukraine, the Law of Ukraine "On 

the Prosecutor's Office" (concerning the return of the institute to the prosecutor's 

legal requirements, which are binding on all bodies, enterprises, institutions, 

organizations, officials and citizens and are implemented immediately or in 

accordance with the law or determined the prosecutor of the term (Article 8 

«Obligation to fulfill the prosecutor's requirements» of the Law of Ukraine «On the 

Prosecutor's Office» in the version up to 2014), the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses for Strengthening the Responsibility of the Authorities for 

failure to comply with the prosecutor's legal requirements (art. 185-8 of the 

Administrative Code); 

- adoption of a separate order of the Office of the Prosecutor General “On 

the Organization of the Activity of Prosecutors in Supporting Public Prosecution in 

Court”, which will take into account the main provisions of Art. 337-341, 347, 

349, 351-353, 363, 364 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. In the said 

order, it is expedient to regulate in detail the rights and duties of the prosecutor 

when presenting the contents of the indictment, the opening statement, determining 

the amount of evidence to be examined and the procedure for their investigation, 

conducting the interrogation of the accused, witnesses and the victim, filing a 

motion for review, judicial debate; 

- borrowing and implementing into national law and jurisprudence the 

French model of the unity of the judicial corps, which arises from the interrelated 

functions of judges and prosecutors, when the prosecutor may at any time in his 

career become a judge and vice versa. This ability to move between the Judicial 

Corps and the Prosecutor's Office will be a source of enrichment of professional 

experience and will contribute to the improvement of the justice system as a whole. 
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It is emphasized that the above list of ways of improving the administrative 

and legal support of the implementation of the functions of the Prosecutor's Office 

of Ukraine is not exhaustive due to the constant changes of national legislation and 

new challenges of legal practice, which substantiates the prospect of further 

scientific analysis of this topic. 

Key words: prosecutor's office, functions, public prosecution, procedural 

leadership, representation, enforcement, restriction of liberty, interests of the state, 

supervision, administrative and legal support, legal means, orders, instructions, 

legal requirements, responsibility, legality, rule of law. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Реформа органів прокуратури, яка розпочалася з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 

від 19 вересня 2019 р. № 113-IX, покликана створити якісно нову систему 

прокуратури України, повернути довіру населення та забезпечити ефективне 

функціонування одного з ключових органів кримінальної юстиції. 

Конституція України чітко визначає функції прокуратури, які деталізовані в 

Законі України «Про прокуратуру», проте на практиці їх реалізація потребує 

ще більшої правової деталізації, що зумовлює необхідність прийняття 

Офісом Генерального прокурора цілого масиву підзаконних нормативно-

правових актів, зокрема наказів. Наказами Офісу Генерального прокурора 

регламентується порядок здійснення окремих повноважень прокурорів у 

межах визначених функцій, тому значення таких відомчих нормативних актів 

важко переоцінити, вони потребують окремого наукового аналізу з метою 

виявлення прогалин і колізій та формулювання конкретних пропозицій щодо 

їх удосконалення згідно з принципами права, нормами ратифікованих 

міжнародних актів і положеннями чинних законів України. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» 

передбачена атестація прокурорів, утворення Офісу Генерального прокурора, 

обласних та окружних прокуратур, внесення змін до порядку притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності тощо. Без змін залишається 

перелік передбачених Конституцією України функцій прокуратури щодо 

підтримання публічного обвинувачення в суді; стосовно організації та 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення 

відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, 

нагляду за негласними та іншими слідчими й розшуковими діями органів 
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правопорядку; щодо представництва інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначений законом. 14 жовтня 2014 р. Верховна 

Рада України ухвалила закон про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру», яким позбавила органи прокуратури України функції 

загального нагляду та всіх пов’язаних із цією функцією повноважень. 

Прокурори перестали здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням 

законів усіма суб’єктами права та вживати заходи для усунення порушень 

закону стосовно будь-кого, хто відповідний закон порушує. У 2016 р. в 

межах судової реформи були внесені зміни до Конституції України, які 

остаточно залишили прокуратуру без повноважень зі здійснення загального 

нагляду. 

Позбавлені функції загального нагляду за додержанням прав і свобод 

людини й громадянина, додержанням законів із цих питань органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, органи прокуратури втратили потужний правовий 

інструментарій впливу на суб’єктів владних повноважень із метою 

забезпечення дотримання принципів верховенства права й законності. 

Прихильники такого обмеження повноважень прокуратури наголошували на 

тому, що прокурори часто використовували загальний нагляд для отримання 

неправомірної вигоди як умови скасування прокурорських перевірок і 

невинесення актів прокурорського реагування. Проте, незважаючи на 

корупційні ризики, функція загального нагляду та відповідні повноваження 

давали можливість прокурорам ефективно реагувати на порушення 

законності та вимагати їх усунення від посадових осіб органів публічної 

адміністрації та інших осіб, ініціювати притягнення винуватих осіб до 

дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. Крім 

того, інститут «законних вимог» прокурора давав змогу ефективно 

здійснювати процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за 

додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних 

справах і застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
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обмеженням особистої свободи громадян, а також представництво законних 

інтересів держави в суді, а саме отримувати необхідну інформацію й 

документи від юридичних і фізичних осіб, вимагати та реально домагатися 

усунення порушення норм законів посадовими особами органів публічної 

адміністрації, забезпечувати своєчасне й повне проведення необхідних 

слідчих дій слідчими тощо. 

Нині прокурори позбавлені вказаних правових інструментів реалізації 

передбачених Конституцією України функцій прокуратури, що ускладнює, а 

іноді навіть унеможливлює здійснення ефективної діяльності органами 

прокуратури, знижує рівень довіри громадян до прокуратури загалом. 

Вищезазначене зумовлює необхідність проведення окремого 

дослідження, присвяченого питанням удосконалення адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції. З метою вдосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України важливо також вивчити найкращий зарубіжний досвід організації 

діяльності прокурорів та визначити можливість і доцільність його 

запозичення й упровадження в національну юридичну практику. 

Питання адміністративно-правового забезпечення діяльності 

правоохоронних органів досліджуються в роботах фахівців у сфері 

адміністративного права, зокрема О. Баганця, О. Бандурки, В. Бевзенка, 

Н. Бенча, О. Величка, С. Гусарова, В. Доненка, Я. Заворотного, 

Р. Калюжного, В. Карпунцова, В. Курила, О. Литвака, Д. Лук’янця, 

Д. Лученка, П. Лютікова, Р. Мельника, В. Мойсика, О. Невзорова, І. Плахіної, 

В. Тильчика, М. Тищенка, Н. Топчий, Н. Холодницького, Ю. Чаплинської, 

П. Шумського та інших відомих учених. 

Науково-теоретичне підґрунтя для написання дисертації становлять 

також праці таких провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі 

адміністративного права та загальнотеоретичної юриспруденції, як 

В. Авер’янов, М. Віхляєв, Н. Губерська, С. Ківалов, Т. Коломоєць, 
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В. Колпаков, А. Комзюк, О. Кузьменко, О. Миколенко, Н. Нижник, 

О. Онуфрієнко, Д. Приймаченко, П. Рабінович, С. Стеценко, А. Школик та 

інші. 

Проте питання адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури в контексті реформування органів кримінальної 

юстиції України розкрито в юридичній науці фрагментарно, у межах більш 

загальних тем, що актуалізує проведення дисертаційного дослідження. 

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

Дисертацію виконано в межах планів наукових досліджень Запорізького 

національного університету на 2014–2020 рр., комплексних наукових 

проєктів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). Дисертацію виконано в межах реалізації Указу Президента 

України «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 

25 серпня 2015 р. № 501/2015, вона сприяє реалізації Антикорупційної 

стратегії в Україні на 2014–2017 рр., Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2013 р. № 386-р, та Стратегії реформування 

державного управління України на період до 2021 р., затвердженої 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474-р 

(у редакції Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. 

№ 1102-р). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних напрацювань, 

положень чинного законодавства України та практики його застосування 

визначити сутність, зміст та особливості адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції з урахуванням об’єктивних 
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процесів євроінтеграції й глобалізації; окреслити тенденції та виявити 

недоліки категоріального, нормативного, інституційного й 

інструментального складників адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури; сформулювати науково обґрунтовані 

висновки, теоретичні положення та практичні рекомендації, спрямовані на 

підвищення результативності й ефективності механізму адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури в Україні. 

Для досягнення цієї мети в роботі необхідно послідовно вирішити такі 

основні завдання: 

 розглянути історію становлення й розвитку адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури; 

 проаналізувати історіографію та визначити методологічні засади 

дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури; 

 охарактеризувати Концепцію реформування органів кримінальної 

юстиції та визначити актуальні питання її практичної реалізації; 

 проаналізувати правові основи адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України; 

 визначити та класифікувати адміністративно-правові засоби 

забезпечення реалізації функцій прокуратури в контексті реформування 

органів кримінальної юстиції; 

 проаналізувати позитивний досвід адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури в зарубіжних країнах та 

визначити шляхи його впровадження в національну юридичну практику; 

 сформулювати конкретні пропозиції щодо актуальних напрямів 

удосконалення системи адміністративно-правових засобів забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в Україні. 

Об’єктом дослідження є врегульовані нормами адміністративного 

права суспільні відносини у сфері адміністративно-правового регулювання 
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організації та діяльності прокуратури. 

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України в контексті реформування органів 

кримінальної юстиції. 

Методи дослідження. У дисертації використано систему підходів, 

принципів і методів наукового пізнання, вибір яких зумовлений метою та 

завданнями дослідження з урахуванням його об’єкта й предмета. 

Методологія дисертаційного дослідження ґрунтується на органічному 

поєднанні філософських методів діалектики, метафізики, а також принципів 

об’єктивності й історизму; загальнонаукових методів, серед яких – прийоми 

логічного методу (аналіз, синтез, дедукція та індукція), системний і 

структурно-функціональний методи, статистичний та соціологічний методи; 

спеціально-юридичних методів дослідження, серед яких – методи 

порівняльного правознавства, метод юридичної логіки, метод юридичної 

догматики, а також метод юридичного моделювання. 

У процесі дослідження історії становлення й розвитку адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури застосовуються 

закони діалектики, прийоми логічного методу, системний метод, а також 

принцип історизму (підрозділ 1.1). Філософські методи діалектики та 

метафізики, системний метод і прийоми логічного методу застосовуються 

для дослідження історіографії та методологічних засад адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури в Україні (підрозділ 

1.2). 

З метою характеристики концепції реформування органів кримінальної 

юстиції, а також визначення актуальних проблем її практичної реалізації 

використовуються закони діалектики, прийоми логічного методу, системний 

і структурно-функціональний методи, прийоми соціологічного методу, метод 

юридичної статистики, а також метод юридичного моделювання (підрозділ 

2.1). Для характеристики правових основ і принципів адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури застосовуються 
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системний та структурно-функціональний методи, метод юридичної 

догматики, а також прийоми юридичної логіки (підрозділ 2.2). 

Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації функцій 

прокуратури в Україні досліджуються за допомогою законів діалектики з 

дотриманням принципу об’єктивності, прийомів логічного методу, 

системного та структурно-функціонального методів, методів соціологічних 

досліджень і юридичної статистики, а також методів юридичної догматики та 

юридичного моделювання (підрозділ 2.3). 

Для дослідження досвіду адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в зарубіжних країнах використовуються 

прийоми логічного методу, системний метод і методологія порівняльного 

правознавства (підрозділ 3.1). Актуальні напрями вдосконалення системи 

адміністративно-правових засобів забезпечення реалізації функцій 

прокуратури в Україні визначаються за допомогою законів діалектики, 

прийомів логічного методу, системного та структурно-функціонального 

методів, методів юридичної логіки і статистики, а також методу юридичного 

моделювання (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Верховною Радою 

України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України та відомчі нормативно-правові акти центральних органів 

виконавчої влади, накази Офісу Генерального прокурора. 

Емпіричною базою дисертації є дані, акумульовані Державною 

службою статистики України, а також правова публіцистика, довідкові 

видання, матеріали репрезентативних соціологічних досліджень тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим 

комплексним дослідженням адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України в контексті реформування органів 

кримінальної юстиції, у якому не лише розкрито особливості 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності органів 
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прокуратури, а й наведено класифікацію конкретних адміністративно-

правових засобів забезпечення реалізації функцій прокуратури в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції. У результаті здійсненого 

дослідження сформульовано низку положень і висновків, запропонованих 

особисто здобувачем, до найбільш значущих із яких належать такі: 

уперше: 

 сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури як системи адміністративно-

правових засобів деталізації та конкретизації національного законодавства з 

метою ефективної (підтвердженої реальними результатами роботи й високим 

рівнем довіри населення) та оптимальної (здійсненої в найкоротші строки і з 

максимальною економією бюджетних ресурсів) реалізації визначених у 

Конституції та законах України функцій прокуратури; 

 здійснено класифікацію адміністративно-правових засобів 

забезпечення реалізації функцій прокуратури за різними критеріями (за 

методом правового регулювання, за юридичною силою правових підстав 

застосування, залежно від суб’єкта застосування та кола суб’єктів, щодо яких 

вони застосовуються), що є основою для вдосконалення чинного 

національного законодавства та юридичної практики у сфері 

адміністративно-правового регулювання організації й діяльності органів 

прокуратури; 

удосконалено: 

 методологічні засади дослідження адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції щодо особливостей 

застосування законів діалектики та метафізики, принципів об’єктивності й 

історизму, загальнонаукових і спеціально-юридичних методів у процесі 

дослідження адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності прокуратури; 

 систему основних напрямів і способів реформування органів 
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кримінальної юстиції, стрижнем якої повинна стати затверджена на рівні 

закону концепція, регламентація практичної реалізації якої деталізована за 

допомогою конкретних адміністративно-правових засобів реформи кожного 

правоохоронного органу та забезпечення взаємодії між усіма органами 

публічної адміністрації з урахуванням норм і принципів міжнародного права, 

використанням електронного документообігу й відеофіксації всіх 

процесуальних дій суб’єктів владних повноважень; 

набули подальшого розвитку: 

 узагальнення досвіду адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в зарубіжних країнах, серед яких особливу 

увагу приділено моделям організації й діяльності прокуратури Французької 

Республіки та Федеративної Республіки Німеччина,правові системи яких 

найбільше наближені до національної правової системи та демонструють 

високий рівень організації й адміністративно-правового забезпечення 

діяльності прокуратури; 

 систематизація історіографії дослідження та правових засад 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури з 

метою формулювання конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства та обґрунтування необхідності прийняття оновленої Концепції 

реформування органів кримінальної юстиції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, зроблені 

узагальнення, висновки та пропозиції мають загальнотеоретичне і прикладне 

значення для науки адміністративного права, правотворчої діяльності та 

юридичної практики у сфері адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури. Результати дослідження може бути 

використано в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – для розроблення актуальних напрямів 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури, класифікації та деталізації адміністративно-правових засобів 
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реформування органів кримінальної юстиції, а також для вивчення 

відповідних правових механізмів на загальнотеоретичному рівні й у межах 

інших галузей права; 

 правотворчій діяльності – для розроблення оновленої Концепції 

реформування органів кримінальної юстиції, яку необхідно затвердити на 

рівні закону та деталізувати в наказах Офісу Генерального прокурора щодо 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури; 

 правозастосовній діяльності – для поліпшення й удосконалення 

практики адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури України; 

 навчальному процесі – для підготовки підручників і посібників зі 

спеціальностей «Адміністративне право», «Адміністративно-процесуальне 

право України», «Судові та правоохоронні органи України», а також під час 

викладання відповідних дисциплін. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення, 

висновки й пропозиції, що містяться в роботі, оприлюднені на трьох науково-

практичних конференціях: «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Актуальні питання та 

проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Дніпро, 2020 р.); 

«Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» 

(м. Харків, 2020 р.). 

Публікації. Основні положення, висновки й рекомендації, що 

містяться в дисертаційній роботі, викладено у 5 статтях, які опубліковані в 

наукових виданнях, що визнані як фахові з юридичних наук, у тому числі 

1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, що містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок. 

Список використаних джерел налічує 175 найменувань і займає 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ 

 

 

1.1. Історія становлення та розвитку адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури 

Проведення глибокого наукового аналізу будь-якого правового явища 

чи процесу неможливе без дослідження історії його виникнення та розвитку. 

Прокуратура України знаходиться в процесі реформування у відповідності до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», яким 

передбачена атестація прокурорів, утворення Офісу Генерального прокурора, 

обласних та окружних прокуратур, внесення змін до порядку притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності тощо. Без змін залишається 

перелік передбачених Конституцією України функцій прокуратури щодо 

підтримання публічного обвинувачення в суді; організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 

інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 

що визначені законом [59]. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України 

ухвалила Закон про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», 

яким позбавила органи прокуратури в України функції загального нагляду та 

усіх пов’язаних з цією функцією повноважень. Прокурори перестали 

здійснювати нагляд за додержанням і застосуванням законів всіма 

суб’єктами права та вживати заходів для усунення порушень закону у 

відношенні будь-кого, хто відповідний закон порушує. У 2016 році в рамках 
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судової реформи були внесені зміни до Конституції України, які остаточно 

залишили прокуратуру без повноважень здійснювати загальний нагляд.  

Отже, позбавлені функції загального нагляду за додержанням прав і 

свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 

службовими особами, органи прокуратури втратили потужний правовий 

інструментарій впливу на суб’єктів владних повноважень з метою 

забезпечення дотримання принципів верховенства права та законності.  

Прихильники такого обмеження повноважень прокуратури 

наголошували на тому, що прокурори часто використовували загальний 

нагляд для отримання неправомірної вигоди як умови скасування 

прокурорських перевірок та невинесення актів прокурорського реагування. 

Проте, не зважаючи на корупційні ризики, функція загального нагляду та 

відповідні повноваження надавали можливість прокурорам ефективно 

реагувати на порушення законності та вимагати їх усунення від посадових 

осіб органів публічної адміністрації та інших осіб, ініціювати притягнення 

винуватих осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 

відповідальності. 

Слід зазначити, що функція загального нагляду прокуратури та її 

адміністративно-правового забезпечення мають свої історичні коріння. 

Необхідність правового закріплення функції загального нагляду обумовлена 

позитивним історичним досвідом діяльності органів прокуратури, що 

обумовлює актуальність, теоретичну та практичну значимість проведення 

даного дослідження. 

Зародження первинних функцій прокуратури відноситься до часів 

Стародавнього Риму. За правління імператора Августа важливого значення 

набула діяльність прокураторів (від лат. procurator управитель, представник), 

яким доручався збір податків, управління невеликими провінціями; вони 

виконували різноманітні господарські функції. Прокуратори призначалися із 
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вершників, а також вільновідпущеників. Імператор Клавдій з часом розширив 

права прокураторів, вони одержали право виносити судові рішення. 

Таким чином, історичний досвід демонструє фактичну спорідненість 

прокурорської діяльної та діяльності у сфері здійснення судочинства. Посада 

прокуратора у Стародавньому Римі була більшою мірою адміністративною, 

проте включала в себе елементи і наглядової, і судової влади. 

За глибокої давнини почалося формування правової системи, а з нею і 

певних функцій прокуратури, і на території сучасної України. На етапі 

розвитку звичаєвого права також на рівні звичаю формувалася наглядова 

функція деспотичних володарів скіфської держави. У VI-IV століттях до н. е. 

скіфи зустрілися з грецькими поселенцями. У Північному Причорномор’ї 

елліни заснували свої міста-держави: Ольвію, Пантікапей, Феодосію, 

Херсонес та ін. Основними джерелами права в них були закони та рішення 

народних зборів і рад міст, постанови колегій, а також місцеві звичаї. 

Законодавча ініціатива належала народним зборам, радам міст, їх головам, 

колегіям, а також своєрідним попередникам сучасних прокурорів – 

номофілакам (стражам законів), які повинні були стежити за оформленням 

законів, поведінкою людей та посадових осіб і вимагали від них виконання 

законів. Крім номофілаків, існувала колегія продиктів (юридичних радників), 

які також виконували наглядові функції [47]. 

Отже, вже у VI-IV століттях до н. е. на українських землях 

формувалась загально наглядова функція прокуратури, яка є природною для 

будь-якої держави, незалежно від історичного періоду та соціально-

економічного ладу. 

Королівський прокурор (франц. procureur від лат. procuro – піклуюся, 

керую) як державний чиновник з’являється у середньовічній Франції. За 

правління короля Філіпа IV Красивого у 1302 р. вперше визначається 

законом положення королівських прокурорів у судах. Як повноважна 

державна установа прокуратура складається у кінці XVII ст. Прокурори були 
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посередниками між судами та королівською владою і передусім захищали 

інтереси корони. 

Із Франції інститут прокуратури був запозичений Англією, 

Німеччиною та іншими європейськими державами, звідки посада прокурора 

перекочовує і на схід – до Польщі та Росії. За свідченням, наведеним у 

виданій 1999 р. у Варшаві книзі Володимира Свербигуза «Старосвітське 

панство», у 1578 р. на сеймі Речі Посполитої було утворено особливий для 

України трибунал – Луцький. Це був вищий суд для України, його дія 

поширювалася на Київське, Волинське та Брацлавське воєводства, офіційною 

мовою визнавалась українська, що підкреслювало національний характер 

даної інституції. Наступного року у Батурині було утворено Український 

трибунал, що складався з семи департаментів. На початку діяльності 

трибуналу його депутати щорічно обирали прокурора (інстигатора). 

Наглядачі приватних маєтків передавали прокуророві детальні відомості про 

позови та характер правопорушень, прокурор наглядав за чинністю 

(законністю) подання позовів до трибунальського суду [47]. 

Таким чином, посада «інстигатора» була прототипом сучасної посади 

прокурора з ярко вираженими функціями нагляду за додержанням законів у 

кримінальному процесі та представництва. 

Посада прокурора збереглася в Україні і у XVII ст. У вищезгаданій 

книзі знаходимо, що в Українському трибуналі із гетьманом, генеральним 

писарем, генеральним возним, генеральним суддею та іншими вищими 

чинами засідав і прокурор. До речі, прокурора названо одразу ж після 

гетьмана, що є очевидною демонстрацією значимості посади прокурора та 

функцій, які він виконував.  

Діяльність Українського трибуналу і, зокрема, прокурорів була тісно 

пов’язана з іменами кошових отаманів, гетьманів українського козацтва Івана 

Підкови, Северина Наливайка, Самійла Кішки, Петра Сагайдачного, Михайла 

Дорошенка та інших видатних особистостей [47]. 
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Таким чином, адміністративно-правове забезпечення реалізації функції 

прокуратури на українських землях здійснювалось владою гетьманів, за 

аналогією із організацією роботи прокуратури у Середньовічній  Франції, де 

прокурор був посередником між судами та королівською владою. 

Походження російської прокуратури датується часом правління 

Петра І, який у 1722 р. запровадив французьку модель прокуратури як 

контрольного органу, що наглядав за центральними та місцевими 

адміністративними органами (і мав характерну назву – «око государево»). 

Прокурор підпорядковувався безпосередньо російському імператору і 

зобов’язаний був здійснювати наглядові функції – наглядав за діяльністю 

сенату та колегій, «щоб не порушувалася воля його величності». Утворення 

прокуратури в Росії тих часів було історичною закономірністю. Намагання 

іти європейським шляхом розвитку спонукало монарха приділяти певну 

увагу законотворчості, насамперед у сфері державного управління. У той же 

час хабарництво за свідченням істориків при встановленні нового порядку 

правління в країні не тільки не зменшилося, але навпаки – поширилося знизу 

доверху по всій вертикалі влади. Тому потрібен був потужний та ефективний 

апарат, який слідкував би за виконанням законів і уживав заходів щодо 

притягнення до відповідальності осіб, винуватих у їх порушенні. З 

прийняттям відповідних указів імператора Петра І прокурорський нагляд 

почав відігравати помітну роль у державному житті, хоча правові засоби 

нагляду зводилися до протестування та нагадування про необхідність 

виконання посадовими особами законів і своїх обов’язків, а також до 

донесень верховному правителю про бездіяльність і беззаконня. 

Подальші істотні зміни у правовому регулюванні організації і 

діяльності прокуратури Росії, а разом і України як складової частини імперії, 

відбулися в період правління Катерини II та Олександра II. У 1764 р. у 

зв’язку з реформою сенату розширюється інститут обер-прокурорів, які 

одержали право наглядати за законністю рішень п’яти департаментів сенату. 

Зокрема, нагляд за першим департаментом, що виконував функції уряду, був 
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доручений генерал-прокурору, посада якого була введена ще у 1722 р. 

(прототип сучасної посади Генерального прокурора). На місцях вводилися 

посади провінційних прокурорів, що мали такі ж повноваження, як і 

губернські прокурори. Згідно з указом 1775 р. прокурорські посади були 

введені при судах, а посади провінційних прокурорів, навпаки, ліквідовані, їх 

функції почали виконувати повітові прокурори та товариші (помічники) 

губернських прокурорів. 

Таким чином, система органів прокуратури поступово розросталася, 

формувалися її регіональні осередки, що було історичною закономірністю та 

свідчило про реальну потребу публічної адміністрації у встановленні 

зазначених посад із відповідними наглядовими функціями.  

Система прокуратури у тому вигляді, що склалася при Катерині II, 

практично без помітних змін проіснувала до судових реформ другої 

половини XIX ст. «Основні положення реформування судової частини в 

Росії», затверджені імператором 29 вересня 1862 р., передбачали 

установлення при кожному суді посади прокурора і при необхідності його 

товаришів (що значно оптимізувало процеси судових розглядів). 

Призначення прокурорів окружних судів та їх товаришів проводилося 

міністром юстиції (генерал-прокурором) за поданням прокурора судової 

палати. Призначення на посаду обер-прокурорів сенату, прокурорів судових 

палат та їх товаришів проводилося імператором за поданням міністра 

юстиції. До обов’язків прокурора входило стежити за однаковим і точним 

дотриманням закону; виявляти і переслідувати всілякі порушення законного 

порядку, вимагати його відновлення; пропонувати суду застосування 

попереднього ув’язнення у випадках, передбачених судочинством. На 

прокурорів покладався також нагляд за провадженням слідства і 

підтриманням обвинувачення в судах. Здійснення загального нагляду в числі 

функцій прокуратури не згадувалося [47], проте фактично загальний нагляд 

існував і випливав із вищезазначених функцій прокуратури. 
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Таким чином, у XIX столітті прокуратура на українських землях 

виконувала фактично ті ж функції, які виконує на теперішній час в сучасній 

Україні. Адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури фактично здійснювалось міністерством юстиції під 

протекторатом імператора.  

Судові статути 1864 р. (результат судової реформи) зробили новий 

крок в процесі реформування та правового регулювання прокурорської 

системи. Прокуратура була позбавлена функції загального повсюдного 

нагляду, до її компетенції входили лише процесуальні функції. 

Передбачалася поступова ліквідація губернських прокуратур та заміна їх 

прокуратурами створюваних судових округів. В сучасній Україні за останні 

вісім років фактично відбулась аналогічна реформа щодо позбавлення 

органів прокуратури функції загального нагляду і фактичної концентрації 

всієї діяльності прокуратури в рамках процесуальної функції, що позбавило 

прокурорів цілої низки важливих повноважень у сфері забезпечення 

законності, прав і свобод людини. 

Щодо питання ліквідації загального нагляду, слушними є слова 

видатного юриста А.Ф. Коні, який певний час працював товаришем 

прокурора на території України – у Сумах і Харкові. Виступаючи проти 

звуження повноважень прокуратури під час судової реформи б0-х років XIX 

ст. у Росії, він писав: «Упразднение связанных с нею (должностью 

прокурора) прав и обязанностей по надзору за ходом несудебных дел следует 

признать большою ошибкою... В торопливом осуществлении страстного 

желания поскорее расчистить для новых насаждений место, поросшее 

бурьяном и полусгнившими деревьями, был срублен дуб, стоявший на 

страже леса...» [47]. 

Таким чином, історія запровадження та наступна ліквідація функції 

загального нагляду прокуратури царської Росії продемонструвала 

неоднозначну оцінку таких реформ юристами того часу. На першому етапі, 

адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій прокуратури 
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здійснював безпосередньо імператор, якому підпорядковувалась 

прокуратура, а також генерал-прокурор. Генерал-прокурор спочатку був 

главою сенатської канцелярії і завідував сенатським діловодством, він 

керував прокуратурою, яка складалася з триступеневої системи контролю над 

Сенатом і всіма адміністративними і судовими установами, – як 

центральними, так і місцевими. Помічником генерал-прокурора в Сенаті був 

обер-прокурор. Контроль за діяльністю органів влади здійснювався через 

підлеглих – прокурорів і фіскалів. 

На другому етапі, після судової реформи 1862-1864 років, призначення 

прокурорів окружних судів та їх товаришів (помічників прокурора) 

проводилося міністром юстиції (генерал-прокурором) за поданням прокурора 

судової палати. Прокуратура була позбавлена функції загального нагляду, а 

губернські прокуратури були замінені прокуратурами створюваних судових 

округів, що було суттєвим звуженням повноважень прокуратури. 

Наступним етапом становлення та розвитку адміністративно-правового 

забезпечення діяльності органів прокуратури був період розбудови 

Української Народної Республіки. У листопаді 1917 р. III Універсалом 

Центральної Ради було проголошено Українську Народну Республіку (УНР). 

Створення судів та прокурорського нагляду стало одним із першочергових 

завдань української влади в складних історичних умовах. Мала Рада 

затвердила запропонований Генеральним Секретаріатом законопроект, 

відповідно до якого «суд на Україні твориться іменем Української Народної 

Республіки». Секретарство судових справ у грудні 1917 р. внесло на розгляд 

Центральної Ради законопроект про утворення до скликання Установчих 

зборів тимчасового Генерального Суду, і через три дні він був ухвалений 

Центральною Радою. Прокуратура Української народної республіки 

опинилася у подвійному підпорядкуванні. З одного боку, вона діяла при 

Генеральному Суді і називалася – Прокураторія Генерального Суду, а з 

другого – її регламент затверджувався Секретарством судових справ, і воно ж 
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надавало одному з прокурорів звання старшого й доручало «провід над 

прокураторією» [72, с. 10]. 

Зазначена ситуація із подвійним підпорядкуванням не сприяла 

формуванню чіткої ієрархічної структури органів прокуратури та 

актуалізувало питання їх незалежності від судової гілки влади.  

На початку січня 1918 р. Центральна Рада ухвалила спеціальний закон 

«Про урядження прокураторського догляду на Україні». Це було 

продовженням розпочатої роботи по створенню структур прокурорського 

нагляду Української народної республіки. Прокуратори організовувалися при 

апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні прокураторії старші 

прокуратори. Всі прокуратори призначалися Генеральним секретарем 

судових справ. Водночас скасовувались посади прокурорів та товаришів 

прокурора окружних судів. У березні 2018 року Центральна Рада затвердила 

штат Генерального Суду. До штату Прокураторії входили Старший 

прокуратор, три прокуратори, писар та помічник писаря [47; 72, с. 10]. 

Таким чином, за часів УНР адміністративно-правове забезпечення 

реалізації функцій прокуратури здійснювали органи судової влади, зокрема, 

Генеральний секретар судових справ. Фактично прокуратори були частиною 

судової системи, що є характерним для французької моделі організації та 

діяльності органів прокуратури. 

Після захоплення влади більшовиками, Декретом Ради народних 

комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР) від 14 

лютого 1919 р. «Про суд» було ліквідовано поряд із судовими установами, 

які існували на території України до встановлення радянської влади, і 

прокурорський нагляд. Нагляд за законністю здійснював Народний 

комісаріат юстиції і його місцеві органи, губернські і міські юридичні 

відділи.  

28 червня 1922 р. ВУЦВК затвердив Положення про прокурорський 

нагляд. Державна прокуратура УСРР входила до складу Міністерства 
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юстиції. Керівником прокуратури, як Прокурор республіки, був Народний 

комісар юстиції УСРР [72, с. 11]. 

Органи прокуратури здійснювали нагляд за законністю дій усіх (крім 

ВУЦВК і Раднаркому УСРР) органів влади та управління на території 

України, а також господарських і громадських організацій; порушували 

кримінальні справи, а також мали право опротестовувати у встановленому 

законом порядку постанови, накази, циркуляри і розпорядження, якщо вони 

не відповідали закону. Вони здійснювали нагляд і керівництво діяльністю 

органів дізнання та слідства.  

Таким чином, в радянській Україні органам прокуратури було 

повернуто функцію загального нагляду (нагляду за законністю дій фактично 

усіх органів влади та управління, а також господарських і громадських 

організацій), що сприяло формуванню потужного авторитету органів 

прокуратури у суспільстві. 

В Конституції СРСР 1977 р. були закріплені основні положення про 

організацію і діяльність прокурорських органів, які діяли тривалий час, 

фактично до проголошення незалежності України. Конституція визначала 

зміст, цілі та завдання прокурорського нагляду, принципи побудови і 

діяльності прокурорської системи, структуру органів прокуратури, строки 

повноважень і порядок призначення прокурорів від вищої до нижчої ланки, 

відповідальність і підзвітність Генерального прокурора СРСР. Конституція 

СРСР 1977 р. встановлювала, що прокуратура являє собою систему єдиних 

централізованих органів, підпорядкованих тільки центру в особі 

Генерального прокурора СРСР, що дозволило сформувати чітку вертикаль 

владно-управлінських відносин в органах прокуратури. В Конституції УРСР 

1978 р. питанням організації та діяльності органів прокуратури була 

присвячена глава 19, де визначалося, що найвищий нагляд за точним і 

однаковим виконанням законів усіма міністерствами, державними 

комітетами й відомствами, підприємствами, установами та організаціями, 

виконавчими і розпорядчими органами місцевих Рад, колгоспами, 
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кооперативними та іншими громадськими організаціями, службовими 

особами, а також громадянами на території України здійснюється 

Генеральним прокурором СРСР та підлеглими йому Прокурором УРСР і 

нижчестоящими прокурорами (ст. 162). Прокурор УРСР і прокурори 

областей призначалися Генеральним прокурором СРСР. Районні та міські 

прокурори призначалися Прокурором УРСР і затверджувалися Генеральним 

прокурором СРСР.  

Таким чином, на рівні Конституції за прокуратурою була закріплена 

функція загального нагляду, що фактично дозволяло сприймати органи 

прокуратури як окрему гілку влади з широким повноваженнями. 

На підставі і відповідно до Конституції СРСР 30 листопада 1979 р. 

Верховна Рада СРСР прийняла Закон «Про прокуратуру СРСР», в якому 

визначалися завдання, основні напрями діяльності та принципи організації, а 

також система органів прокуратури. Згідно із Законом «Про прокуратуру 

СРСР» прокуратура являла собою виключно централізовану систему з 

широкими повноваженнями Генерального прокурора СРСР. У 1987 р. Закон 

«Про прокуратуру СРСР» було доповнено нормами, що передбачали право 

прокурорів використовувати як засоби реагування на порушення законів 

приписи і застереження [47], які стали дієвими адміністративно-правими 

засобами реагування на порушення законності, проте не виключали 

можливості зловживання своїми правами з боку окремих прокурорів. 

Таким чином, за радянських часів посилилась тенденція щодо 

конституційного та законодавчого врегулювання основних функцій та 

повноважень органів прокуратури, натомість прокурори отримали достатньо 

дієвий адміністративно-правовий інструментарій своєї діяльності. 

У зв’язку з проголошенням незалежності Верховна Рада України 4 

вересня 1991 р. припинили повноваження прокуратури УРСР та їх колегії. 

Цього ж дня було призначено першого Генерального прокурора України – 

Віктора Івановича Шишкіна (вересень 1991 року – жовтень 1993 року), а 

через два місяці, 5 листопада, прийнято Закон України «Про прокуратуру» і 
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низку інших нормативний актів, які й утворили правову базу діяльності 

органів прокуратури незалежної України [72, с. 11]. 

У 1995 році Україна стала членом Ради Європи і взяла на себе 

зобов’язання провести реформу в країні відповідно до стандартів РЄ. 

Стандарти Ради Європи  включають такі вимоги, як незалежність прокурорів, 

їх свобода від політичного впливу, спеціалізація, належна винагорода, 

соціальне забезпечення, належна вища освіта і безперервна підготовка, 

повага до поділу влади і подібні обов’язки та зобов’язання як держав-членів, 

так і окремих прокурорів [127]. 

У серпні 2013 р. до Венеціанської комісії був офіційно внесений ще 

один законопроект, який загалом отримав її позитивну оцінку. Переважна 

більшість рекомендацій Венеціанської комісії була врахована, 31 жовтня 

2013 р. законопроект був поданий на розгляд Верховної Ради України, і 

14 жовтня 2014 р. відповідний закон було прийнято. 

Новий закон «Про прокуратуру» містив чимало інституційних новел, 

спрямованих насамперед на децентралізацію та наближення української 

прокуратури до європейських стандартів. Ці нововведення включали нову 

прозору процедуру початкового добору прокурорів та переведення до 

прокуратур вищого рівня незалежним органом – Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів. Крім того, було розширено гарантії 

процесуальної автономії прокурорів, вжито заходів щодо кращого захисту 

незалежності прокуратури від неправомірного політичного впливу та 

втручання в роботу прокурорів. Такі заходи включають створення органів 

самоврядування (всеукраїнської конференції працівників прокуратури та 

Ради прокурорів) та щорічні перевірки доброчесності підрозділом 

внутрішньої безпеки (Генеральною інспекцією). Найнижчий рівень 

прокуратури був реорганізований у 178 місцевих прокуратур замість 

приблизно 700 районних прокуратур. 

2 червня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя»). 30 вересня 
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2016 року набули чинності вказані поправки до Конституції України. 

Значною мірою змінений текст передбачав інший статус і більш вузькі 

повноваження прокуратури [127]. Цілий розділ Конституції України, 

присвячений прокуратурі, було виключено з її тексту, а всій системі 

організації та функціям прокуратури присвячена лише одна стаття 131-1 

Конституції України, віднесена до Розділу «Правосуддя». Органи 

прокуратури були остаточно позбавлені функції загального нагляду, 

представництва інтересів громадян у суді, а у перспективі будуть позбавлені і 

функції нагляду за дотриманням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

В той же час, віднесення статті Конституції України, яка регулює 

питання організації та діяльності органів прокуратури, до Розділу 

«Правосуддя» є підставою для подальшого реформування системи органів 

прокуратури та її інтеграції в судовий корпус. Враховуючи органічну 

схожість професії судді та прокурора, перспективним є впровадження в 

Україні французької моделі організації прокуратури, коли прокурор в будь-

який момент кар’єри може стати суддею і навпаки.  

З прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури» від 19 вересня 2019 року [109] розпочато реформування 

органів прокуратури, яке, на жаль, не торкається питань розширення 

повноважень та змін функцій прокуратури. Проте, активно здійснюється 

адміністративно-правове забезпечення реформування системи органів 

прокуратури та реалізації її функцій, визначених Конституцією України. 

На теперішній час адміністративно-правове забезпечення реалізації 

функцій прокуратури здійснює Офіс Генерального прокурора та його 

самостійні підрозділи: Департамент інформаційно-аналітичного та 

організаційного забезпечення, контролю виконання та перевірок стану 

організації прокурорської роботи Офісу Генерального прокурора; 
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Департамент представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального 

прокурора; Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального 

прокурора; Департамент процесуального керівництва у кримінальних 

провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з 

боку правоохоронних органів Офісу Генерального прокурора; управління 

підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального 

прокурора; управління правового забезпечення Офісу Генерального 

прокурора та інші структурні підрозділи, які здійснюють, у тому числі, 

нормотворчу діяльність щодо адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури. 

Так, до складу управління правового забезпечення офісу Генерального 

прокурора входять: відділ правового аналізу; відділ систематизації та обліку 

актів законодавства; відділ документального забезпечення. 

До основних завдань та функції управління відносяться: підготовка 

висновків до проектів законів України, інших законодавчих актів, у тому 

числі міжнародних договорів, які в установленому порядку надходять на 

розгляд до Офісу Генерального прокурора від суб’єктів законодавчої 

ініціативи, органів державної влади; розробка за дорученням Генерального 

прокурора проектів законодавчих актів з питань діяльності органів 

прокуратури, протидії злочинності, у сфері кримінального та кримінального 

процесуального права; опрацювання в установленому порядку проектів 

наказів Генерального прокурора нормативно-правового характеру; аналіз 

проблемних питань застосування законодавства, виявлених у процесі 

реалізації органами прокуратури конституційних функцій, з метою його 

подальшого  удосконалення. 

Управління правового забезпечення Офісу Генерального прокурора в 

межах компетенції також забезпечує: підготовку пропозицій до планів 

роботи Офісу Генерального прокурора та матеріалів на розгляд нарад у 

керівництва Офісу Генерального прокурора, контроль за виконанням 
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прийнятих рішень; підготовку проектів організаційно-розпорядчих 

документів; здійснення аналітичної та методичної роботи, надання 

практичної допомоги, проведення перевірок в регіональних (обласних) 

прокуратурах із систематизації та обліку актів законодавства, контроль за 

усуненням недоліків; опрацювання підготовлених структурними 

підрозділами Офісу Генерального прокурора проектів загальних методичних 

рекомендацій щодо застосування норм законодавства під час здійснення 

прокурорської діяльності, які подаються на затвердження Генеральному 

прокурору; ведення первинного обліку роботи, складання статистичної 

звітності; ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження 

матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку та реформування органів 

прокуратури ключову роль у сфері адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури відіграє управління правового забезпечення 

Офісу Генерального прокурора.  

В той же час, удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

функцій прокуратури є неможливим без дослідження його історії, основних 

етапів та особливостей в різні історичні періоди. 

В історії виникнення та розвитку адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України доцільно виділити 

п’ять основних періодів: перший, пов’язаний з організацією прокуратури на 

українських землях під владою гетьманів у XVI-XVII ст.ст., за аналогією із 

організацією роботи прокуратури у Середньовічній  Франції, де прокурори 

були посередниками між судами та королівською владою і передусім 

захищали інтереси корони; другий, пов’язаний із запровадженням та 

наступною ліквідацією функції загального нагляду прокуратури царської 

Росії у XVIII-XIX ст.ст. (на першому етапі генерал-прокурор 

підпорядкований імператору, на другому – міністр юстиції одночасно є 

генерал-прокурором і прокуратура фактично стає частиною судової системи); 

третій, пов’язаний із становленням УНР, в якій адміністративно-правове 
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забезпечення реалізації функцій прокуратури здійснювали органи судової 

влади, зокрема, Генеральний секретар судових справ (фактично прокуратори 

були частиною судової системи, що є характерним для французької моделі 

організації та діяльності органів прокуратури); четвертий період, коли за 

радянських часів проявилась тенденція щодо законодавчого врегулювання 

основних функцій та повноважень органів прокуратури, натомість прокурори 

отримали достатньо дієвий адміністративно-правовий інструментарій своєї 

діяльності; п’ятий період, пов’язаний із появою та розвитком прокуратури 

незалежної України, скасуванням функції загального нагляду та подальшим 

реформуванням органів прокуратури (адміністративно-правове забезпечення 

реалізації функцій прокуратури здійснює Генеральна прокуратура України). 

Проведений науковий аналіз історії виникнення та розвитку 

адміністративно-правового забезпечення функцій прокуратури України 

показує, що в різні історичні періоди для органів прокуратури була 

характерною функція загального нагляду, яка надавала прокурорам 

достатньо потужний правовий інструментарій забезпечення дотримання 

принципу законності суб’єктами владних повноважень, підприємствами, 

установами, організаціями незалежно від форми власності. Адміністративно-

правове забезпечення функцій прокуратури в різні історичні епохи 

здійснювалось судовими органами, органами юстиції та безпосередньо 

керівництвом прокуратури. Виявлено тенденцію щодо посилення ролі 

законодавчого забезпечення реалізації функцій прокуратури, зважаючи на їх 

значення для ефективного функціонування всієї системи органів 

кримінальної юстиції. 

Дослідження історії становлення та розвитку адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури дозволило 

сформулювати висновок про те, що, враховуючи позитивний історичний 

досвід, законодавство у сфері правового регулювання організації та 

діяльності органів прокуратури повинно включати потужний 

адміністративно-правовий інструментарій реалізації передбачених 
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Конституцією функцій прокуратури. Враховуючи історичний досвід, 

окремого дослідження заслуговує питання повернення прокуратурі України 

функції загального нагляду із внесенням відповідних змін до Конституції 

України. Разом із тим, основним завданням реформування прокуратури є 

повернення довіри громадян України та усунення потенційних корупційних 

ризиків в діяльності прокурора. 

Для досягнення такого позитивного результату в Україні необхідно 

прийняти оновлену Концепцію реформування органів кримінальної юстиції 

із урахуванням європейських стандартів та принципів, що, в свою чергу, 

забезпечить дотримання фундаментального принципу правової визначеності 

та буде сприяти удосконаленню адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в Україні. 

Україна як соціальна правова держава зробила свій остаточний 

геополітичний вибір, який обумовлює необхідність приведення 

національного законодавства у сфері адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності прокуратури України до права ЄС. В 

цьому контексті важливим є урахування історичного досвіду, а також  його 

переоцінка в умовах сучасних трансформаційних процесів. Однозначним є 

висновок про те, що  прокуратура є одним із ключових органів публічної 

адміністрації, яких виконує унікальні наглядові функції. Історія розвитку та 

становлення прокуратури демонструє важливість формування партнерських 

відносин між органами прокуратури та громадянським суспільством, що 

знаходить свій вираз у показниках рівня довіри громадян до прокуратури та 

системи кримінальної юстиції в цілому. 

З метою удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури важливим є дослідження історіографії та 

методології даного напряму наукової роботи. 
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1.2. Історіографія та методологічні засади дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури 

Питання законодавчого та адміністративно-правового забезпечення 

діяльності правоохоронних органів, їх місця в системі органів публічної 

адміністрації достатньо змістовно досліджені в юридичній науці. 

Загальнотеоретичні аспекти організації та діяльності правоохоронних органів 

розкрито в роботах Т.О. Пікулі «Правоохоронні органи в механізмі держави 

України (теоретико-правові питання функціонування)» [99], І.А. Сердюка 

«Правоохоронні відносини: поняття, їх особливості та види» [133], 

О.В. Тюріної «Сучасні системи правоохоронних органів (порівняльно-

правове дослідження)» [154, 155], В.Г. Фатхутдінова «Правоохоронна 

діяльність: природа, сутність, гуманізм (теоретико-правові та методологічні 

аспекти)» [157], О. Кальмана «Деякі проблеми реформування 

правоохоронних та контролюючих органів України» [49], Г.І. Барчука та 

А.Ю. Олійника «Діяльність судових та правоохоронних органів щодо 

забезпечення прав, свобод та обов’язків людини і громадянина» [11], 

А.М. Кучука «Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в 

Україні»  [69], І. Бондаренко «Правоохоронна діяльність і правоохоронні 

органи: поняття та ознаки»  [19], Н.І. Мельника «Правоохоронні органи та 

політка в Україні» [81], О.М. Литвинова «Організаційні засади 

функціонування системи протидії злочинності» [74], П.В. Онопенка 

«Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація» [95]. 

Важливе значення для наукового аналізу адміністративно-правого 

забезпечення реалізації функцій прокуратури в контексті реформування 

органів кримінальної юстиції мають дослідження поняття та системи 

кримінальної юстиції, а також основних напрямів її реформування. В цьому 

аспекті на увагу заслуговують праці С.Г.Міщенка «Кримінальна юстиція у 

стратегії протидії злочинності» [87, с. 450-453] та «Роль кримінальної 

юстиції в протидії злочинності» [88], П.Л. Фріса «Кримінально-правова 
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політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми» 

[158], О.М. Литвака «До питання про реформування системи кримінальної 

юстиції в Україні» [73], А.В. Головача «Реформування органів кримінальної 

юстиції – справа невідкладна» [28]. 

Окреме дослідження органам кримінальної юстиції у механізмі 

правоохоронної діяльності присвятила Н. Топчий [152]. 

Вказані праці є теоретико-методологічною основою даного 

дослідження у поєднанні з іншими фундаментальними здобутками доктрини 

адміністративного права. 

Актуальні питання правового забезпечення організації та діяльності 

органів прокуратури досліджували в своїх працях такі відомі науковці як 

О. Агєєв «Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу» [1], М. Берідзе 

«Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в 

органах прокуратури» [14], М. Івчук «Адміністративно-правовий статус 

органів прокуратури України» [46], О. Іщук «Адміністративна юрисдикція 

органів прокуратури» [48], С. Кулинич «Управлінські процедури в діяльності 

органів прокуратури України» [67], В. Миколенко «Прокуратура України як 

суб’єкт адміністративного права» [84], Т. Мироненко «Організаційно-правові 

аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з 

громадськістю» [85], В. Мойсик «До питання реформування української 

прокуратури» [89, с. 8-9], Є. Попович «Управління органами прокуратури 

України: організаційно-правові проблеми» [102], В. Сухонос «Прокуратура в 

механізмі української держави: проблеми теорії та практики» [143], 

О. Литвак та П. Шумський «Становлення та розвиток прокуратури України» 

[72, с. 10-15], А. Подоляка «Окремі питання реформування кримінальної 

юстиції в Україні» [101], В. Шемчук «Нагляд органів прокуратури як 

гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної 

юрисдикції» [166], В. Шуба «Адміністративно-правові відносини в діяльності 

органів прокуратури України» [167], М. Якимчук «Організаційно-правові 

основи управління в органах прокуратури України» [173], В. Яценко 
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«Організація діяльності прокуратури щодо розгляду звернень громадян: 

адміністративно-правовий аспект» [174]  та інші відомі науковці. 

Із останніх досліджень слід відзначити роботи Ю.А. Чаплинської 

«Адміністративно-правове забезпечення реформування органів прокуратури 

України» [162], «Адміністративно-правове забезпечення реформування 

підготовки кадрів для органів прокуратури» [163] та «Стан дослідження 

проблеми адміністративно-правового забезпечення реформування органів 

прокуратури» [164], П. Шаганенко «Адміністративно-правове регулювання 

організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури» [165, с. 138-

143], С. Циганка «Поняття і зміст адміністративно-правового забезпечення 

діяльності прокуратури України» [160], О.О. Баганця «Адміністративно-

правове забезпечення реформи органів прокуратури України» [8], 

В.В. Карпунцова «Процесуальна компетенція органів прокуратури України: 

адміністративно-правовий аспект» [53; 54], О. Величко «Представництво 

прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської 

інтеграції України» [21, с. 106], О. Скибенко [134] та О.Г. Мартинюка «Деякі 

питання сучасного відомчого правового регулювання адміністративної 

діяльності в органах прокуратури» [80, с. 166-174].  

Актуальні питання реалізації функції підтримання державного 

публічного обвинувачення в суді досліджені в роботах А. Ляша 

«Підтримання державного обвинувачення в суді: правова природа, суть і 

значення» [78, с. 64-69], В. Юрчишина «Обвинувальна діяльність прокурора 

у кримінальному судочинстві за новим КПК України» [171, с. 89-97], 

П. Каркача та Я. Ковальової «Деякі питання суті державного обвинувачення 

за новим кримінальним процесуальним кодексом України» [50, с. 26-32], 

В. Маляренко «Прокурор у кримінальному судочинстві. Деякі проблеми та 

шляхи їх вирішення» [79], В. Гринюка «Окремі питання повідомлення особи 

про підозру як початок реалізації функції обвинувачення» [31, с. 120-126], 

С. Тищенка «Суб’єкти взаємодії сторони обвинувачення» [146, с. 49-54], 

Ю. Спусканюка «Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування 
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у зв’язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства 

України» [137, с. 89-92], Ю. Дьоміна «Особливості підтримання державного 

обвинувачення» [39, с. 7-13], І. Козьякова та Л. Хруслової «Сутність тактики 

підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового 

кримінального процесуального кодексу України» [57, с. 56-59], В. Сухоноса 

та О. Звірко «Комунікативний аспект обвинувальної промови у судових 

дебатах» [142, с. 86-92]. 

Окрему увагу слід звернути на дослідження проблемних питань 

реалізації функції прокуратури щодо представництва законних інтересів 

держави в суді К.А. Гузе «Реалізація представницької функції прокуратури 

на стадії виконання судових рішень» [33, с. 248-256], І.М. Козьякова та 

Л.С. Нецької «Представництво прокурором інтересів держави в суді» [107], 

М. Руденко «Актуальні проблеми представництва прокурором інтересів 

громадянина або держави у цивільному судочинстві» [131, с. 67-71], 

М.М. Стефанчук «Форми та способи реалізації прокуратурою функції 

представництва інтересів громадянина або держави в суді» [139, с. 34-48], 

«До поняття інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою функції 

представництва» [140, с. 213-223], Л.С. Нецької «Перспективи законодавчого 

вдосконалення представницької функції прокуратури: погляд науковця» [92, 

с. 152-160], Л. Зуєвич  «Чи може завадити судовий збір представництву 

інтересів держави?» [45]. 

Актуальні проблеми реалізації прокурором функції процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням досліджені в працях А.В. Лапкіна 

«Проблеми формулювання функції прокуратури, визначеної пунктом 2 статті 

131-1 Конституції України» [71, с. 213-218], С.С. Голосова «Процесуальне 

керівництво прокурором на стадії досудового розслідування» [30, с. 300-307], 

М. Смирнова «Правова природа та особливості нагляду прокурора у формі 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням» [135, с. 108-112],  

М.В. Руденко «Організація і процесуальне керівництво досудовим 
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розслідуванням як нова (конституційна) функція прокуратури України» 

[132, с. 19-23]. 

Позитивний досвід адміністративно-правового регулювання організації 

та діяльності органів прокуратури в зарубіжних країнах досліджено в 

роботах Н.В. Бенч «Прокуратура в державному механізмі: порівняльний 

аналіз України та країн Європейського Союзу» [13, с. 104-116], 

Я.С. Заворотного «Аналоги органів прокуратури у Великобританії, Ірландії 

та на Мальті» [42, с. 131-132.], О.Б. Невзорова «Зарубіжний досвід 

визначення адміністративно-правового статусу прокуратури» [91, с. 115-

116.], І.В. Плахіної «Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах» 

[100, с. 39-41.], Н. Холодницького [159, с. 145-146.], Ю. Чаплинської «Досвід 

Франції та Німеччини в реформуванні органів прокуратури та можливості 

його використання в Україні» [161, с. 136-137]. 

С. Циганок, досліджуючи поняття і зміст адміністративно-правового 

забезпечення діяльності прокуратури України, зазначає, що адміністративно-

правове забезпечення діяльності прокуратури – це адміністративна діяльність 

прокурорів та органів прокуратури на основі реалізації норм 

адміністративного права заради якісного і своєчасного підтримання 

прокурорами публічного обвинувачення в суді, організація і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням і деякі інші функції через визначення 

адміністративно-правового статусу, забезпечення незалежності й 

деполітизації прокуратури, надання своєрідних адміністративних послуг, 

виконавчо-розпорядча діяльність і здійснення внутрішньо-організаційної 

діяльності, засади юридичної відповідальності працівників прокуратури та 

соціального захисту прокурорів [160, с. 138]. 

Таким чином, С. Циганок справедливо зазначає, що невід’ємними 

складниками адміністративно-правового забезпечення діяльності 

прокуратури є адміністративно-правові відносини в діяльності органів 

прокуратури; питання забезпечення незалежності й деполітизації 

прокуратури; надання прокурорами своєрідних адміністративних послуг 
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шляхом участі органів прокуратури у провадженні зі звернень громадян і 

представництво органами прокуратури інтересів держави в 

адміністративному суді; здійснення розпорядчої діяльності шляхом видання 

Генеральним прокурором, прокурорами обласних (регіональних) прокуратур 

нормативних актів; здійснення виконавчої діяльності шляхом участі органів 

прокуратури у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, 

прокурорський нагляд у сфері дисциплінарної відповідальності, управління 

взаємодією органів прокуратури з громадськістю; реалізація контрольних і 

наглядових повноважень; засади юридичної відповідальності працівників 

прокуратури; внутрішньо-організаційна діяльність органів прокуратури, а 

саме робота з кадрами в органах прокуратури, засади та методологія 

оцінювання професійної діяльності прокурорів. Основою адміністративно-

правового забезпечення діяльності прокуратури Україні є адміністративно-

правовий статус прокурорів та органів прокуратури, а змістом – система 

норм адміністративного права, основоположні засади (концепції, доктрини і 

принципи правового регулювання), адміністративно-правові відносини й 

адміністративний інструментарій (форми та методи адміністративної 

діяльності й адміністративні процедури), які в сукупності формують 

комплексний інститут адміністративного права, що наповнений численними 

вертикальними й горизонтальними зв’язками, поєднує однорідні суспільні 

відносини [160, с. 138]. 

П. Шаганенко, досліджуючи адміністративно-правове регулювання 

організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури, зауважує, що 

адміністративно-правове регулювання забезпечення діяльності прокуратури 

свідчить про важливість та одночасно складність виконання покладених на 

цей орган державою обов’язків. Адміністративно-правове регулювання має 

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 
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законодавства зарубіжних країн, а також забезпечить узгодження напрямів 

діяльності прокуратури із потребами суспільного розвитку. 

Крім того, П. Шаганенко відзначає, що недоліком адміністративно-

правового регулювання організаційного забезпечення діяльності органів 

прокуратури є недосконалість законодавчих засад організації правового 

забезпечення в діяльності прокуратури. Всі елементи мають бути 

взаємопов’язані для утворення повноцінної системи організаційних заходів, 

що будуть спрямовані на якісне виконання завдань, поставлених перед 

прокуратурою, та вдосконалення прокурорської діяльності. Під час розробки 

заходів, спрямованих на розвиток адміністративно-правового регулювання 

забезпечення діяльності прокуратури, необхідно враховувати стандарти 

міжнародного зразка, що передбачають відкритість і прозорість 

функціонування цього органу, що забезпечується у тому числі 

впровадженням громадського контролю за діяльністю прокуратури. 

Необхідними діями для реформування в зазначеній сфері є узагальнений 

аналіз науковців щодо забезпечення діяльності прокуратури та 

формулювання ряду суттєвих пропозицій, які мають стосуватися кадрового 

забезпечення, посилення гарантій незалежності прокурорів, а також 

посилення ролі прокуратури у сфері захисту прав та інтересів громадян у 

відносинах з органами публічної адміністрації. Вирішення цієї проблеми 

необхідно здійснювати засобами розробки правового механізму реалізації 

окремих повноважень органів прокуратури, які допоки залишаються 

практично неврегульованими в централізованому порядку [165, с. 142]. 

М. Смирнов, за результатами аналізу кримінального процесуального 

законодавства, що регламентує повноваження прокурора, стверджує, що 

участь прокурора у досудовому провадженні забезпечує за допомогою 

наглядових повноважень – попередження, своєчасне виявлення і усунення 

можливих порушень закону, забезпечення законності всього досудового 

розслідування (мета нагляду); за допомогою повноважень, пов’язаних із 

процесуальним керівництвом, швидке, повне і неупереджене досудове 
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розслідування кримінального правопорушення (мета процесуального 

керівництва). Специфіка прокурорського нагляду у кримінальному 

провадженні та повноваження прокурора, які мають владно-розпорядчий 

характер, дають можливість говорити про здійснення прокурором нагляду у 

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке має 

постійний та безперервний характер. Нагляд не може бути зведений до 

одного лише спостереження за виконанням законів під час здійснення 

досудового провадження. За допомогою своїх владно-розпорядчих 

повноважень прокурор не лише виявляє, а й безпосередньо усуває 

порушення закону та інші упущення слідчого, що є проявом процесуального 

керівництва з боку прокурора, яке дає змогу правильно визначити головний 

напрям діяльності слідчого у конкретному кримінальному провадженні. Крім 

того, на користь особливої уваги з боку законодавця щодо процесуального 

керівництва прокурором досудовим розслідуванням говорить принцип 

незмінності прокурора в кримінальному провадженні. Прокурор постає 

суб’єктом, особисто зацікавленим в успішному проведенні досудового 

розслідування, тому що саме він буде підтримувати обвинувачення в суді у 

цьому кримінальному провадженні. Отже, процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням – це передбачена кримінальним процесуальним 

законодавством діяльність прокурора, що здійснюється у процесуальній 

формі стосовно процесуального суб’єкта, пов’язана з організацією процесу 

досудового розслідування та його спрямуванням, визначенням напрямів 

розслідування, координацією процесуальних дій, забезпеченням дотримання 

у процесі розслідування вимог законодавства України [135, c. 111]. 

С. Голосов зазначає, що процесуальне керівництво (наглядом за 

додержанням) застосуванням законів під час досудового розслідування у 

вітчизняному законодавстві унікальне явище, яке поєднує у собі особливу 

кримінально-процесуальну форму та окрему функцію судочинства. Під час 

здійснення процесуального керівництва, прокурор реалізує ряд прав та 

виконує свої обов’язки безпосередньо під час проведення процесуальних дій 
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(слідчих або негласних (слідчих) дій). Він уповноважений давати 

рекомендації чи вказівки дізнавачу або слідчому, звертати увагу на недоліки 

допущені під час їх роботи, проводити самостійно конкретні процесуальні дії 

та обов’язково виступає контролюючою ланкою прийнятих рішень органів 

досудового розслідування. Проте у своїй діяльності він зобов’язаний не 

допустити заміщення посад вказаних осіб [30, с. 305-306]. 

М. Руденко зазначає, що наділення прокурора у досудовому 

розслідуванні правом на здійснення процесуального керівництва владними 

суб’єктами органів дізнання і досудового слідства – це об’єктивна 

закономірність, що має під собою міцну законодавчу базу, підтверджену 

системним тлумаченням зазначених вище норм КПК України. Більше того, 

порядок реалізації прокурором цього права, його направленість і зміст 

свідчать, що ця реалізація відбувається не в формі прокурорського нагляду, а 

в якості самостійної (додаткової) функції прокурора, що виконується ним у 

цій стадії кримінального провадження. Вказана функція є обов’язковою і 

незаперечною. Без її наявності і реалізації не може бути виконане жодне із 

завдань досудового розслідування – важливої і необхідної стадії 

кримінального провадження. Є надія, що законодавець України шляхом 

внесення змін і доповнень до чинного КПК України чітко і однозначно 

розмежує прокурорські кримінальні процесуальні функції (нагляду за 

додержанням законів і процесуального керівництва під час проведення 

досудового розслідування) [132, с. 22]. 

Враховуючи вищезазначене удосконалення потребує адміністративно-

правове забезпечення реалізації функції прокуратури щодо організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення 

відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, 

нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку. 

П. Каркач зазначає, що діяльність прокурора з підтримання державного 

обвинувачення в суді є конституційною гарантією належного судочинства у 
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кримінальних справах. Досягнення цілей, які стоять перед прокурором при 

підтриманні державного обвинувачення, залежить, з одного боку, від якості 

досудового слідства і прокурорського нагляду за додержанням законності 

при розслідуванні кримінального правопорушення, з іншого – від підготовки 

прокурора до судового процесу і його участі у ньому. Оцінюючи діяльність 

сторони обвинувачення по забезпеченню повноти, всебічності і 

об’єктивності, необхідно враховувати, що саме на стадії судового слідства 

формується позиція прокурора стосовно вини обвинуваченого. Тому 

прокурор зобов’язаний на цьому етапі судового процесу забезпечити 

всебічне і повне дослідження доказів. Слід підкреслити, що прокурор, а не 

суд зобов’язаний вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, 

повного і об’єктивного дослідження обставин справи. Оцінюючи такий 

критерій якості діяльності прокурора як обґрунтування і правильність 

юридичної кваліфікації злочину, слід ураховувати, що ця діяльність 

безпосередньо пов’язана з обвинувальною промовою та реплікою прокурора 

або його відмовою від обвинувачення. Прокурор у своїй обвинувальній 

промові повинен обґрунтовано, переконливо відповідно до вимог 

Кримінального кодексу довести суду кваліфікацію злочину, який вчинив 

обвинувачений  [51, с. 181-183.]. 

Враховуючи вищезазначене, критерії якості підтримання публічного 

(державного) обвинувачення у суді доцільно закріпити на рівні окремого 

наказу офісу Генерального прокурора. 

Дискусійною є наукова позиція А. Ляша, який зазначає, що 

кримінальна процесуальна функція обвинувачення починається з моменту 

повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і 

завершується складанням обвинувального акта. Цю функцію виконує 

прокурор, якого керівником прокуратури призначено здійснювати нагляд у 

формі процесуального керівництва у конкретному кримінальному 

провадженні. Прокурор є незмінним протягом усього провадження у справі, 

що надає йому можливість належним чином підготуватися й успішно 
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підтримувати обвинувачення в суді, а під час судових дебатів переконати суд 

в об’єктивності своєї обвинувальної позиції. Разом з тим слід мати на увазі, 

що коли у результаті своєї обвинувальної діяльності прокурор дійде 

переконання про відсутність події кримінального правопорушення або 

встановить у діянні обвинуваченого відсутність складу кримінального 

правопорушення, за яким той притягається до кримінальної відповідальності, 

він зобов’язаний відмовитись від обвинувачення і припинити свою про-

цесуальну діяльність як державного обвинувача. Таке рішення прокурор має 

приймати за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, 

повному і об’єктивному дослідженні усіх обставин кримінального 

правопорушення [78, с. 67-68]. 

Кримінальна процесуальна функція обвинувачення об’єктивно 

завершується ухваленням обвинувального або виправдувального вироку, 

коли публічне обвинувачення, яке підтримує прокурор, знаходить своє 

логічне завершення у тексті вироку. 

Державне обвинувачення В. Сухонос і О. Звірко розглядають як процес 

комунікації (спілкування), зокрема в судових дебатах. Зміст поняття судових 

дебатів у кримінальному судочинстві становить чітко структурований і 

спеціально організований публічний обмін думками між двома сторонами з 

приводу доведеності висунутого обвинувачення. Кульмінаційним моментом 

участі прокурора у судовому розгляді є його промова під час якої він 

приводить докази у належну систему, критично їх оцінює, пояснюючи суду 

чому він вважає, що одні докази мають суттєве значення для встановлення 

матеріальної істини у справі, а інші мають другорядне значення або взагалі 

не можуть впливати на рішення суду. Сторона обвинувачення в контексті 

комунікації під час судової промови повинна ставити перед собою такі 

завдання: а) довести факт злочину і вину обвинуваченого (обвинувачених), 

індивідуалізувати вину, визначити роль кожного з обвинувачених у 

вчиненому кримінальному правопорушенні, установити мотиви; б) надати 

суспільно-політичну і юридичну оцінку кримінального правопорушення; 
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в) запропонувати справедливу вимогу щодо заходу покарання і довести, що 

саме таке покарання необхідно суду призначити за вчинене кримінальне 

правопорушення; г) переконати присутніх у необхідності боротьби зі 

злочинністю, створити навколо підсудних атмосферу морального осуду; ґ) 

визначити заходи спрямовані на відшкодування матеріальної шкоди. Таким 

чином, комунікація під час судових дебатів є засобом впливу на формування 

внутрішнього переконання суддів  [142, с. 86-92]. 

Цілком доцільно перелічені завдання закріпити в перспективному 

наказі Офісу Генерального прокурора, який буде регламентувати реалізацію 

функції прокуратури щодо підтримання публічного обвинувачення в суді.  

О. Кучер під внутрішньою взаємодією органів прокуратури з 

представництва інтересів держави в судах можна розуміти врегульовані 

відомчими актами відносини між прокуратурами різних рівнів; структурними 

підрозділами Генеральної прокуратури України, а також прокуратурами 

обласного рівня; конкретними працівниками щодо підготовки, опрацювання 

та подальшої реалізації у суді матеріалів про виявлені порушення закону з 

метою захисту прав громадян та інтересів держави [68, с. 18]. Отже, на 

теперішній час правовою основою такої взаємодії є галузеві накази Офісу 

Генерального прокурора, деталізовані в наказах підпорядкованих прокуратур 

та накази про розподіл обов’язків між працівниками. Проте, проблемою є 

відсутність адміністративно-правового забезпечення взаємодії між органами 

прокуратури та іншими органами публічної адміністрації в процесі реалізації 

функції прокуратури щодо представництва законних інтересів держави в 

суді. 

Варто погодитись із О. Драган, яка зазначає, що якісна організація 

роботи з представництва інтересів держави у суді органами прокуратури 

неможлива без її регламентування нормативними документами, прийнятими 

на підставі та у відповідності до Конституції та законів України [37, с.43.]. 

О. Величко виділяє найбільш характерні ознаки представництва 

прокурором інтересів громадянина або держави в суді, які відрізняють його 
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від договірного або законного представництва. По-перше, відповідно до ст. 

23. Закону України «Про прокуратуру», прокуратура – це самостійний 

інститут влади, який не належить до жодної з гілок влади. Одним із головних 

завдань прокуратури як правозахисного органу є захист публічних інтересів. 

Прокуратура здійснює представництво інтересів держави в особі органу 

публічної адміністрації. Саме тому прокурор як учасник судового процесу 

має особливий правовий статус [21, с. 106.]. 

Враховуючи особливий статус прокурора як учасника цивільного, 

адміністративного або господарського процесу, реалізація функції 

представництва інтересів держави в суді підлягає детальній регламентації як 

на рівні закону, так і на рівні відомчих нормативно-правових актів, виходячи 

із спеціально-дозвільного принципу «суб’єктам владних повноважень 

дозволено лише те, що прямо передбачено законодавством». 

Методологічні засади дослідження адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури складаються з комплексного 

поєднання філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів дослідження, принципів наукового аналізу, термінологічної бази, 

напрацьованої в доктрині адміністративного права, а також основних 

наукових підходів до розуміння сутності та змісту адміністративно-

правового забезпечення діяльності правоохоронних органів в цілому, та 

реалізації функцій прокуратури зокрема. 

З поміж філософських методів дослідження особливе значення для  

дослідження адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури мають закони та прийоми діалектики. Так, закон єдності та 

боротьби протилежностей застосовується для розуміння сутності та 

призначення прокуратури як правоохоронного органу, що становить єдину 

систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені 

Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, 

загальних інтересів суспільства та держави. Зокрема, закон єдності та 

боротьби протилежностей необхідно застосовувати для розмежування понять 
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державного, публічного та приватного інтересу. Прокуратура підтримує 

публічне обвинувачення в суді, здійснює представництво законних інтересів 

держави в суді. Отже, в процесі реалізації функції підтримання публічного 

обвинувачення в суді прокурори захищають публічні інтереси всього 

українського суспільства, представляючи Народ України. В той же час, 

згідно із чинним Законом України «Про прокуратуру», прокуратура реалізує 

функцію підтримання державного обвинувачення в суді. Конституція 

України має вищу юридичну силу, і у відповідності до ч. 3 ст. 2 Закону 

України «Про прокуратуру» на прокуратуру не можуть покладатися функції, 

не передбачені Конституцією України. Таким чином, правильно 

застосовувати термін «публічне обвинувачення», що охоплює і 

обвинувачення з боку держави, і обвинувачення з боку всього українського 

суспільства.  

Закон переходу кількісних змін у якісні застосовуються в процесі 

аналізу результатів соціологічних досліджень, які виявляють рівень довіри 

населення до органів прокуратури і, таким чином, демонструють якісні 

показники-результати проведених реформ (кількісні та якісні зміни в 

організації та діяльності органів прокуратури). 

Так, згідно із результатами загальнонаціонального дослідження 

проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 

2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих 

територій Донецької та Луганської областей, найчастіше громадяни України 

висловлюють довіру волонтерським організаціям (їм довіряють 67% 

опитаних), Збройним Силам України (62%), Державній службі з 

надзвичайних ситуацій (61%), Церкві (61%), добровольчим батальйонам 

(57%). До інституцій, який довіра висловлюються частіше, ніж недовіра, 

відносяться також Державна прикордонна служба (їй довіряють 52% 

опитаних, не довіряють – 36%), Національна гвардія України (відповідно 

50% і 38%), ЗМІ України (відповідно 49% і 43%) та громадські організації 

(відповідно 45% і 41%). Недовіра найчастіше висловлюється державному 
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апарату (чиновникам) (83% їм не довіряють), ЗМІ Росії (83%), Верховній Раді 

України (82%), судовій системі (78%), політичним партіям (77%), Уряду 

України (75%), комерційним банкам (75%), Президенту України (71%), 

Прокуратурі (70%), Національному банку України (68%), Верховному Суду 

(65%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (65%), Національному 

антикорупційному бюро України (НАБУ) (64%), Національному агентству з 

питань запобігання корупції (НАЗК) (64%), Антикорупційному суду (62%), 

Конституційному Суду (62%), профспілкам (58%) [128]. 

Дослідження проведені Центром Разумкова у лютому 2020 року 

демонструють фактично аналогічні показники довіри до зазначених 

соціальних інститутів. Так, згідно із результатами вказаного дослідження, 

судовій системі в цілому зовсім не довіряє 40,5% опитаних громадян, 

скоріше не довіряє – 35,1 % респондентів, скоріше довіряє – 11,5%, повністю 

довіряє – лише 1,7% громадян, не визначились із відповіддю – 11,3%. Баланс 

довіри-недовіри (різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє) 

органам прокуратури складає – - 62,4. 

Національній поліції зовсім не довіряє 14,9% опитаних громадян, 

скоріше не довіряє – 29,4 % респондентів, скоріше довіряє – 37,4%, повністю 

довіряє – лише 6,3% громадян, не визначились із відповіддю – 12,0%. Баланс 

довіри-недовіри (різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє) 

органам прокуратури складає – - 0,6.  

Прокуратурі зовсім не довіряє 30,9 % опитаних громадян, скоріше не 

довіряє – 36,8 % респондентів, скоріше довіряє – 16%, повністю довіряє – 

лише 2,6% громадян, не визначились із відповіддю – 13,6%. Баланс довіри-

недовіри (різниця між частками тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє) 

органам прокуратури складає – - 49,1 (дослідження проведене соціологічною 

службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 

респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму 

та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що 

репрезентує доросле населення країни за основними соціально-
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демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як 

багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому 

етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не 

перевищує 2,3% з імовірністю 0,95 [97].  

Зазначені показники рівня недовіри громадян до органів прокуратури 

свідчать про необхідність продовження активного реформування 

прокуратури як в кількісному (скорочення надмірної кількості прокурорів та 

приведення загальної їх чисельності у відповідність до європейських 

стандартів), так і в якісному аспектах (удосконалення системи відбору 

кандидатів на посади прокурорів, підвищення кваліфікації, моніторинг якості 

та результатів їх діяльності, посилення відповідальності прокурорів за 

порушення прав і свобод людини тощо),  а також підкреслюють необхідність 

деталізованого адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури з метою недопущення порушення норм законів та міжнародно-

правових актів. 

Прийом «заперечення заперечення» доцільно використовувати в 

процесі обґрунтування необхідності адміністративно-правового забезпечення 

кожної окремої функції прокуратури. На першому етапі дослідник заперечує 

необхідність адміністративно-правової реформи органів прокуратури, проте 

на другому етапі знаходить необхідне обґрунтування доцільності та 

необхідності адміністративно-правового забезпечення реалізації певної 

функції прокуратури.  

Важливим в процесі дослідження адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури є дотримання принципів 

історизму та об’єктивності. Принцип історизму передбачає врахування тих 

історичних умов, які передували появі чи ліквідації певних функцій 

прокуратури, з метою запозичення позитивного історичного досвіду 

реформування органів прокуратури. Принцип об’єктивності передбачає 

посилання в процесі дослідження лише на положення чинних міжнародних 

договорів, нормативно-правових актів, автентичні переклади рішень 
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Європейського суду з прав людини, репрезентативні результати 

соціологічних досліджень тощо.   

Серед загальнонаукових методів дослідження в першу чергу 

застосовуються прийоми логічного методу: аналіз, синтез, дедукція та 

індукція. Наприклад, згідно із Конституцією України прокуратура здійснює 

представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 

що визначені законом. Проте, завдяки логічному аналізу формулюється 

висновок про те, що в процесі реалізації функції представництва законних 

інтересів держави в суді прокурор здійснює також представництво інтересів 

органів місцевого самоврядування, які реалізують делеговані державою 

функції (повноваження) щодо розпорядження та управління бюджетними 

коштами, комунальною власністю тощо.  

Системний та структурно-функціональний методи дозволяють 

досліджувати адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури, враховуючи всі особливості правової системи та системи права 

України, структуру адміністративного законодавства та функції всіх 

суб’єктів владних повноважень, з якими органи прокуратури взаємодіють в 

процесі реалізації власних функцій, зокрема, щодо представництва законних 

інтересів держави в суді. 

Метод статистки дозволяє звернути увагу на проблемні аспекти 

адміністративно-правового забезпечення реалізації певних функцій 

прокуратури. Наприклад, зростання кількості виправдовувальних вироків за 

результатами здійснення процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням органами прокуратури свідчить про необхідність 

додаткового адміністративно-правового забезпечення реалізації даної 

функції.  

Особливе значення для дослідження адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури мають спеціально-юридичні 

методи дослідження. Так, метод юридичної догматики, як похідний 

аксіоматичного методу, є фундаментальним для доктрини та практики 
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адміністративного права, адже всі підзаконні відомчі нормативно-правові 

акти приймаються виключно на підставі, на виконання та у відповідності до 

законів; норми Конституції України мають вищу юридичну силу та є 

нормами прямої дії; чітко дотримується принцип ієрархії нормативно-

правових актів за юридичною силою; пріоритет (примат) над нормами 

національного права мають норми ратифікованих Верховною Радою України 

міжнародно-правових актів; людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю.  

Методологія порівняльного правознавства дозволяє запозичувати 

найкращий позитивний досвід адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури в зарубіжних країнах. Для України 

найбільше значення має позитивний досвід адміністративно-правового 

забезпечення організації та діяльності органів прокуратури в країнах 

Європейського Союзу, адже Україна прагне набути повноправного членства 

в ЄС, що вимагає адаптації національного адміністративного законодавства 

до норм та принципів права ЄС через механізми гармонізації та 

імплементації. Крім того, національна правова система найбільше наближена 

до правових систем Франції та Німеччини, в яких адміністративно-правове 

забезпечення організації та діяльності прокуратури демонструє якісні 

результати роботи та високий рівень довіри громадян.  

За допомогою методу юридичною моделювання конструюються моделі 

перспективних нормативно-правих актів, формулюються конкретні 

пропозиції щодо внесення змін до чинного національного законодавства та 

удосконалення юридичної практики органів прокуратури. Зокрема, 

удосконалення потребує адміністративно-правове забезпечення реалізації 

функцій прокуратури на рівні законів («Про прокуратуру», «Про судовий 

збір» тощо) та наказів Офісу Генерального прокурора. 

До принципів дослідження адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури слід віднести принципи гуманізму та 
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справедливості, а також правові принципи верховенства права, законності, 

правової визначеності, презумпції невинуватості, невідворотності юридичної 

відповідальності за правопорушення, гласності та відкритості (публічності) в 

діяльності органів прокуратури.  

Принцип верховенства права включає в себе три складові: 

верховенство норм Конституції, верховенство норм міжнародного права, які 

визнані Україною, а також верховенство прав і свобод людини. Верховенство 

прав і свобод людини в діяльності прокуратури проявляється у тому, що 

публічні інтереси держави, органів місцевого самоврядування не можуть 

ставитися вище за інтереси, права і свободи людини. 

Важливим для адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури України є принцип правової визначеності, у 

відповідності до якого законодавство повинно бути чітким, зрозумілим та 

передбачуваним. Із принципом правової визначеності прямо пов’язаний 

такий відомий принцип адміністративного права як принцип належного 

урядування. Публічна адміністрація регулюючи адміністративно-правові 

відносини повинна уникати внесення частих змін до чинного законодавства, 

кожна реформа повинна мати належне наукове обґрунтування та зрозумілі 

пояснення для тих суб’єктів, яких вона торкається.  

Конституційний Суд України в своєму Рішенні від 26 березня 2020 р. 

№ 6-р/2020 зазначив, що в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права (частина перша статті 8 Конституції України). Юридична визначеність 

є ключовою у розумінні верховенства права; держава зобов’язана 

дотримуватися та застосовувати у прогнозований і послідовний спосіб ті 

закони, які вона ввела в дію; юридична визначеність передбачає, що норми 

мають бути зрозумілими і точними, а також спрямованими на забезпечення 

постійної прогнозованості ситуацій і правовідносин. 

У контексті статті 8 Конституції України юридична визначеність 

забезпечує адаптацію суб’єкта правозастосування до нормативних умов 

юридичної дійсності та його впевненість у своєму юридичному становищі, а 
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також захист від свавільного втручання держави. Юридичну визначеність 

необхідно розуміти через такі її складові: чіткість, зрозумілість, 

однозначність норм права; право особи у своїх діях розраховувати на 

розумну стабільність чинного законодавства та можливість передбачати 

наслідки застосування норм права (легітимні очікування) [130]. 

Крім того, в процесі дослідження адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури необхідно враховувати правові 

принципи, закріплені в європейській Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод, а також практиці Європейського суду з прав 

людини. 

У юридичній пресі відзначається, що Практика Європейського суду з 

прав людини суттєво впливає на змістове наповнення принципів, закріплених 

у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколах 

до неї. Як наслідок, установлені мінімальні правові стандарти поступово 

розширюються та доповнюються. Відповідно до прецедентної практики 

ЄСПЛ ст. 1 Першого протоколу до конвенції містить три чітких норми: 

перша, викладена в першому реченні п.1, є загальною за своєю природою та 

закріплює принцип мирного володіння майном; друга, що міститься в 

другому реченні п.1, стосується позбавлення власності та містить умови 

такого позбавлення; третя, викладена в п. 2, визнає право держав, серед 

іншого, здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до 

загальних інтересів. Ці норми не є окремими, вони пов’язані між собою. 

Друга та третя стосуються певних випадків, за яких допускається втручання в 

право на мирне володіння майном. Отже, їх слід тлумачити у світлі 

загального принципу, викладеного в першій нормі (рішення у справах «Ян та 

інші проти Німеччини» та Холдинг «Совтрансавто» проти України» [40].  

У своїх висновках Суд неодноразово нагадував, що перша та 

найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу полягає в тому, що будь-яке 

втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути 

законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на 
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умовах, передбачених законом», а п. 2 визнає, що держави мають право 

здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію 

«законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних 

принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей 

конвенції (див. рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король 

Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).  

Суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном 

повинне здійснюватися з дотриманням «справедливого балансу» між 

вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту 

основоположних прав особи (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти 

Швеції»). Вимога досягнення такого балансу відображена в цілому в 

побудові ст. 1 Першого протоколу, включно з другим реченням, яке 

необхідно розуміти у світлі загального принципу, викладеного в першому 

реченні. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення 

між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти шляхом 

ужиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності (рішення у 

справі «Прессос компанія Нав’єра А.О.» та інші проти Бельгії»).  

Вирішуючи, чи було дотримано цієї вимоги, Суд виходить із того, що 

держава має широку свободу розсуду як щодо вибору способу вжиття 

заходів, так і щодо встановлення того, чи виправдані наслідки вжиття таких 

заходів з огляду на загальний інтерес для досягнення мети певного закону. 

Суд обов’язково визначає, чи було дотримано необхідного балансу в спосіб, 

сумісний з правом особи на «мирне володіння майном» у розумінні першого 

речення ст. 1 Першого протоколу (рішення у справі «Звольський та Звольська 

проти Республіки Чехія»). Умови компенсації згідно з положеннями 

відповідного законодавства є значущими для оцінки того, чи оскаржуваний 

захід зберігає необхідний справедливий баланс, та особливо для визначення 

того, чи покладає такий захід непропорційний тягар на особу (власника). У 

зв’язку із цим Суд уже встановлював, що позбавлення власності без сплати 

суми її вартості становитиме непропорційне втручання, а відсутність будь-
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якого відшкодування може бути виправданою лише за винятком обставин 

(див. рішення у справах «Святі чоловічі монастирі проти Греції» та 

«Колишній король Греції та інші проти Греції») [40].  

Наведений приклад тлумачення Європейським судом з прав людини 

права людини на мирне володіння майном містить цілий ряд принципів 

можливого втручання держави у таке володіння, які мають враховуватися 

суб’єктами владних повноважень, включаючи органи прокуратури.  

Таким чином, наведений перелік принципів дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури не є 

вичерпним, він постійно оновлюється з урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини, тому є перспективним напрямом 

окремого доктринального дослідження.  

Удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури є неможливим без дослідження його історії, основних 

етапів та особливостей в різні історичні періоди. Проаналізований 

історичний досвід доводить важливість функції загального нагляду, якої 

наразі позбавлені органи прокуратури України, що значно ускладнює 

реалізацію інших функцій прокуратури та їх адміністративно-правове 

забезпечення, обмежує можливості впливу на інші органи публічної 

адміністрації з метою дотримання принципів верховенства права та 

законності. 

Дослідження історіографії показало, що в юридичній науці намітилася 

тенденція щодо активізації доктринальних досліджень адміністративно-

правового регулювання організації та діяльності органів прокуратури, що 

свідчить про теоретичну та практичну значимість даної тематики та 

перспективність її поглибленого аналізу з використанням поєднання 

філософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних методів 

дослідження: законів діалектики, принципів об’єктивності та історизму, 

прийомів логічного методу, системного та структурно-функціонального 
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методів, прийомів соціологічного методу, методів юридичної догматики та 

юридичної статистики, а також методу юридичного моделювання. 

З метою формулювання пропозицій щодо напрямів удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України в контексті реформування органів кримінальної юстиції важливим є 

дослідження Концепції реформування органів кримінальної юстиції та 

актуальних питань її практичної реалізації, а також правових основ 

організації та діяльності прокуратури України. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ  

КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 

 

 

2.1. Концепція реформування органів кримінальної юстиції та 

актуальні питання її практичної реалізації 

Органи прокуратури України є важливим елементом системи органів 

кримінальної юстиції, яка також включає систему органів Національної 

поліції, підрозділів Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

Державної податкової служби України та інших правоохоронних органів 

України, які виконують свої завдання у відповідності до профільних законів 

та відомчих нормативно-правових актів.  

Актуальною проблемою для України є достатньо часта зміна назв та 

формату правоохоронних органів, що не сприяє формуванню стабільної 

системи органів кримінальної юстиції та встановленню чіткого механізму 

взаємодії між ними. 

Чинна система органів кримінальної юстиції є результатом реалізації 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої 

Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 [60]. В 

мотивувальній частині зазначеної Концепції зазначено, що докорінні зміни в 

соціально-політичних та інших умовах життя суспільства і держави на 

нинішньому етапі розвитку України та прийняття Конституції України 

створили передумови для реформування системи кримінальної юстиції у 

напрямі дальшої демократизації, гуманізації, посилення захисту прав і свобод 

людини відповідно до вимог міжнародних правових актів і зобов’язань нашої 

держави перед європейським та світовим співтовариством. Кримінально-

процесуальне законодавство в останні роки зазнало змін, що були спрямовані 
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на реалізацію вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. Зокрема, це стосується забезпечення прав учасників кримінального 

судочинства, розширення змагальності сторін, прав потерпілого, усунення 

обвинувального ухилу в діяльності суду, розширення судового контролю за 

обмеженням конституційних прав і свобод людини на етапі досудового 

провадження у кримінальних справах і оскарження до суду рішень органу 

дізнання, слідчого та прокурора. Разом із тим необхідно визнати, що існуюча 

система кримінальної юстиції не повною мірою відповідає новим суспільним 

відносинам, що склалися в Україні, і не забезпечує належного стану 

правопорядку, ефективного захисту осіб, суспільства та держави від 

небезпечних посягань на соціальні цінності, права і законні інтереси [60].  

На теперішній час зазначені проблемні аспекти функціонування 

системи органів кримінальної юстиції залишаються актуальними. 

Гуманізація кримінального та кримінально-процесуального законодавства 

призвела до порушення принципу змагальності, а саме, порушення балансу 

між повноваженнями сторони захисту та сторони обвинувачення. Йдеться, 

зокрема, про положення ст. 23 КПК України, згідно з якими «суд досліджує 

докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд 

отримує усно. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в 

показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього 

дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може 

прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому 

засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом. Сторона 

обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час судового 

розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони захисту на 

допит перед незалежним та неупередженим судом [65]. Таким чином, всі 

матеріали досудового розслідування мають умовне значення для суду і 

потребують підтвердження під час судового розгляду справи, що відкриває 

можливості для незаконного впливу на свідків, потерпілого, які під тиском 

змінюють свої покази у суді. В такому випадку суд бере за основу саме такі, 
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часто викривлені, докази, що в результаті призводить до винесення 

виправдовувальних вироків у зв’язку із недоведеністю винуватості особи, яка 

обґрунтовано підозрювалась у вчиненні кримінального правопорушення.  

Не меншою проблемою є сучасний стан правової регламентації 

ініціювання, проведення та легалізації результатів негласних слідчих 

(розшукових) дій, значна частина яких потребує прийняття ухвали слідчого 

судді, що часто призводить до відтермінування їх проведення і втрати 

важливих доказів по справі. Враховуючи вищезазначене, актуальним є 

питання внесення змін до чинного кримінального процесуального 

законодавства щодо розширення повноважень прокурора у сфері 

санкціонування проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій. 

В Концепції також зазначено, що система кримінальної юстиції є дещо 

громіздкою, внутрішньо суперечливою, не завжди науково обґрунтованою і 

надмірно ускладненою. Діяльність її суб’єктів характеризується 

дублюванням повноважень, відсутністю чіткого визначення та розмежування 

їхньої компетенції, наданням пріоритету завданням, що насправді є 

другорядними, застосуванням невиправдано ускладнених формальних 

процедур. Органи кримінальної юстиції мають недосконалу функціональну 

спроможність, що не дає змоги забезпечити додержання принципу 

верховенства права в їх діяльності [60]. 

З часу затвердження вказаної Концепції наведені проблемні питання 

також залишаються актуальними. Система органів кримінальної юстиції 

залишається громіздкою та однією із найчисельніших за кількістю 

співробітників правоохоронних органів у Європі. Рівень оплати праці 

вітчизняних правоохоронців залишається далеким від європейського рівня, 

що продовжує породжувати корупційні зв’язки та випадки зловживання 

владою та посадовим становищем. Не зважаючи на впровадження Єдиного 

реєстру досудових розслідувань, кримінальний процес залишається 

забюрократизованим, електронні версії документів підтверджуються 

паперовою версією, кримінальні провадження наповнюються значною 
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кількістю «підтверджуючих» документів, які існують в загальному доступі в 

електронних реєстрах та базах даних.  

На думку розробників Концепції  реформування кримінальної юстиції 

України певні діяння, що передбачені Кримінальним кодексом України, не 

мають такого ступеня суспільної небезпеки, щоб внаслідок їх вчинення 

суттєво обмежувати права і свободи людини і громадянина. Водночас 

законодавство України містить норми про адміністративні правопорушення, 

що мають судову юрисдикцію та за які передбачено стягнення кримінально-

правового змісту (короткостроковий арешт, конфіскація майна, позбавлення 

спеціального права тощо). Особи, які притягуються до відповідальності за 

такі правопорушення, не отримують належних процесуальних гарантій, 

зокрема щодо права на правову допомогу, права на оскарження судових 

рішень тощо, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод. Отже, в сучасних умовах реформування соціально-

політичної системи України питання юридичної відповідальності за діяння, 

що не становлять значної суспільної небезпеки, потребують іншого підходу.  

На теперішній час поняття та категорії кримінальних проступків 

закріплено в Кримінальному процесуальному кодексі України, проте Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII [110] набирає 

чинності 01 липня 2020 року. Отже юридичну практику ще очікує 

випробування щодо впровадження нового правового інституту, який є 

необхідним для нормального функціонування системи кримінальної юстиції 

та подолання ганебної практики гонитви за показниками статистики (так 

званої палочної система). Процесуальне керівництво органами прокуратури 

досудовим розслідуванням повинно перейти на якісно новий рівень, 

залишивши позаду практику штампування справ про крадіжки з 

супермаркетів.  
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В Концепції також зазначається, що попередні численні зміни у 

структурі органів кримінальної юстиції не мали системного характеру. Вони 

були переважно спрямовані на задоволення відомчих інтересів і не 

забезпечили створення оптимальної системи попередження злочинних діянь, 

їх виявлення, розслідування та покарання винних осіб. Система органів, які 

традиційно називали «правоохоронними» (органи внутрішніх справ, Служби 

безпеки України, Державна прикордонна служба України, податкова міліція 

та інші органи, що мали повноваження провадити дізнання, слідство, 

застосовувати адміністративні санкції), функціонували більшою мірою як 

механізм переслідувань і репресій, далекий від інституту захисту і 

відновлення порушених прав осіб. Не вживалося ефективних заходів щодо 

зниження рівня корупції в цій системі. Довіра суспільства до цих органів 

була недостатньою для їх ефективної роботи. 

Згідно із останніми даними соціологічних досліджень Центру 

Разумкова судовій системі в цілому недовіряє 78% опитаних респондентів,  

прокуратурі – 70%, Верховному Суду – 65%, Спеціалізованій 

антикорупційній прокуратурі – 65%, Національному антикорупційному бюро 

України (НАБУ) – 64%, Національному агентству з питань запобігання 

корупції (НАЗК) – 64%, Антикорупційному суду – 62%, Конституційному 

Суду – 62% [128]. 

Таким чином, в Україні існує нагальна об’єктивна потреба у 

реформуванні системи кримінальної юстиції, що має ґрунтуватися на 

досягненнях і традиціях національного законодавства, європейських 

цінностях щодо захисту прав та основоположних свобод людини і 

громадянина, положеннях міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України.  

В основу реформування кримінальної юстиції мають бути покладені 

багатовікові національні традиції правотворення і судівництва, положення 

вітчизняного права, які пройшли перевірку часом і виправдані практикою, 
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прогресивні інститути правових систем держав Європейського Союзу, норми 

міжнародного права. 

Метою реформування кримінальної юстиції України є підвищення її 

ефективності для забезпечення прав і свобод людини. Вона має будуватися 

на принципах верховенства права; гуманізації законодавства у сфері 

кримінальної юстиції; поєднання захисту прав особи і забезпечення 

публічних інтересів; невідворотності відповідальності та покарання за 

кримінально карані діяння; цілісності та закінченості (функціональній 

завершеності) регламентації діяльності суб’єктів кримінальної юстиції; 

гарантуванні права на судовий захист; забезпеченні рівності всіх перед 

законом та процесуальній рівності сторін у кримінальному провадженні; 

відповідності нормативних актів з питань функціонування кримінальної 

юстиції вимогам міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Реалізація регулятивного потенціалу цих 

принципів у напрямі реформування кримінальної юстиції обумовлює 

використання можливостей усієї правової системи України [60].  

Важливим для реформи системи органів кримінальної юстиції є 

дотримання принципу правової визначеності, який вимагає від законодавця 

чіткого та однозначного формулювання норм законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, мінімізації внесення змін до чинних законів, 

усунення прогалин та колізій в національній системі права. Для правового 

регулювання діяльності органів прокуратури принцип правової визначеності 

має особливе значення, адже прокурор здійснює нагляд за дотриманням норм 

законодавства в кримінальному процесі, тому його повноваження повинні 

бути чітко визначені та узгоджуватися із цілями та завданнями 

кримінального процесуального законодавства, повноваженнями слідчих та 

співробітників оперативних підрозділів.  

Не менш важливим вбачається дотримання принципу 

правонаступництва в контексті реформування системи органів кримінальної 

юстиції в цілому та прокуратури зокрема. Реформа не повинна призводити до 
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звуження повноважень прокурорів, зважаючи на важливість тих функцій, які 

вони виконують в процесі своєї діяльності. У зв’язку із цим необхідно 

враховувати позитивний історичний досвід правової регламентації та 

реалізації окремих функцій прокуратури в різні історичні періоди. 

Позбавлення прокуратури певних функцій та повноважень вже негативно 

позначилось на ефективності роботи прокурорів та відображається у 

низькому рівні довіри громадян до органів прокуратури. Особливу роль в 

процесі реформування органів кримінальної юстиції повинна відігравати 

юридична наука. 

Завданням юридичної науки є створення науково обґрунтованої 

методологічної основи, визначення змісту та основних напрямів 

реформування системи кримінальної юстиції щодо гуманізації кримінального 

законодавства, удосконалення кримінальних процесуальних норм і 

суміжного законодавства, в тому числі з урахуванням світового досвіду; 

перебудови організаційно-функціональної структури кримінальної юстиції 

відповідно до норм реформованого законодавства; реформування процедури 

досудового розслідування; реорганізації системи органів досудового 

розслідування; забезпечення ефективності кримінального судочинства; 

посилення захисту прав та інтересів потерпілих, гарантованого 

відшкодування завданої злочином шкоди; створення умов для гуманізації 

сфери виконання кримінальних покарань; розвитку інституту пробації та 

розширення застосування відновних процедур і примирення [60].  

Особливе значення для наукового обґрунтування основних напрямів та 

способів реформування системи органів кримінальної юстиції має розвиток 

доктрини адміністративного права. Різнопланові доктринальні дослідження 

адміністративно-правового забезпечення реформи окремих правоохоронних 

органів є основою для винесення змін до чинного та розробки 

перспективного національного законодавства. Науковці розробляють ті 

правові конструкції, які з часом перетворюються у реальний правовий 
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інструментарій реформування та ефективного функціонування кожного 

окремого органу системи кримінальної юстиції.  

Нові підходи у сфері кримінальної відповідальності та кримінального 

судочинства мають кардинально змінити умови забезпечення прав людини, 

сформувати переконаність особи й суспільства в дієвості принципу 

верховенства права, підвищити рівень довіри громадян України до інститутів 

влади загалом і до органів та установ системи кримінальної юстиції зокрема. 

Кримінальне судочинство має забезпечувати неухильне дотримання прав 

особи в ході діяльності органів досудового розслідування та судів відповідно 

до вимог Конституції України та міжнародних договорів щодо прав людини, 

зокрема Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з 

урахуванням її тлумачення Європейським судом з прав людини [60].  

На заміну системи перегонів органів кримінальної юстиції у сфері 

статистичної звітності повинна прийти система незалежної та неупередженої 

оцінки результатів діяльності всіх правоохоронних органів. Критерієм 

ефективності роботи органів кримінальної юстиції повинна стати комплексна 

оцінка їх діяльності різними соціальними групами, суспільством в цілому, а 

не кількість розкритих правопорушень та переданих до суду кримінальних 

проваджень (з встановленням «необхідних» показників). До такої 

комплексної оцінки повинні входити: оцінка рівня безпеки, яку відчуває 

пересічний громадянин в кожному конкретному регіоні; оцінка ризику стати 

потерпілим в результаті вчинення різних видів правопорушень; оцінка якості 

надання адміністративних послуг органами кримінальної юстиції тощо. 

Важливим для реформи органі кримінальної юстиції є принцип 

незмінності державного обвинувача, згідно з яким обвинувач, який склав 

обвинувальний акт, має підтримувати публічне обвинувачення в суді. 

Винятки з цього принципу мають бути встановлені кримінальним 

процесуальним законодавством. У справах про кримінальні проступки, 

злочини невеликої тяжкості і більшість злочинів середньої тяжкості 

підтримання обвинувачення може покладатися на орган досудового 
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розслідування (посадового обвинувача) за згодою прокурора, що значно 

розвантажить органи прокуратури та сприятиме більш оперативному та 

ефективному судовому розгляду відповідних справ.    

Реформування органів кримінальної юстиції має бути спрямовано на 

вдосконалення їхньої діяльності за європейськими стандартами з метою 

підвищення рівня захисту прав людини і основоположних свобод, посилення 

боротьби з кримінально караними діяннями і, як наслідок, на зростання 

довіри населення до цих органів. Реформування органів кримінальної юстиції 

полягає в їх інституційній реорганізації та запровадженні нових форм і 

методів їхньої діяльності і має бути спрямовано на: реалізацію принципу 

інстанційності в побудові системи судів, що розглядають кримінальні 

справи; розмежування сфер політичного та фахового (службового) 

керівництва в органах кримінальної юстиції; розроблення та впровадження 

професійних стандартів службової діяльності працівників органів 

кримінальної юстиції; забезпечення правопорядку у співпраці з 

громадськістю, запровадження ефективного громадського контролю за 

діяльністю органів кримінальної юстиції; зміну підходів до оцінки 

ефективності діяльності органів системи кримінальної юстиції [60]. 

Конституційні повноваження та принципи організації прокуратури 

мають відповідати стандартам демократичного суспільства, що керується 

принципом верховенства права, згідно з рекомендаціями Парламентської 

Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи. У сфері кримінальної юстиції 

прокуратура в Україні є єдиним органом, на який покладається виконання 

таких функцій як нагляд за додержанням законів органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування; кримінальне 

переслідування особи, в тому числі повідомлення про підозру, процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням та складання обвинувального акта; 

нагляд за додержанням законів органами та установами, які виконують 

судові рішення у кримінальних справах, а також застосовують інші заходи 

примусового характеру, пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян.  
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Організаційна структура органів прокуратури повинна будуватися за 

функціональним принципом і відповідати Рекомендації Комітету міністрів 

Ради Європи № (2000)19. При цьому має бути гарантовано процесуальну 

незалежність прокурора (публічного обвинувача) при здійсненні 

повноважень у досудовому та судовому провадженні як від зовнішніх 

(наприклад, політичних) впливів, так і від неправомірного впливу прокурорів 

вищого рівня.  

У процесі реформування прокуратури були трансформовані  вимоги до 

кандидатів на посаду прокурора, змінено існуючий порядок призначення на 

посади Генерального прокурора України та підпорядкованих йому 

прокурорів, визначений виключний перелік підстав для дострокового 

припинення повноважень прокурора та передбачена спеціальна процедура 

прийняття такого рішення, встановлені правила професійної етики.  

На теперішній час законодавчо встановлена процедура добору на 

посаду прокурора на конкурсних засадах, закріплений механізм 

внутрішнього та зовнішнього контролю за діяльністю прокуратури, визначені 

критерії оцінки її діяльності, удосконалено процедуру притягнення 

прокурора до відповідальності та встановлено гарантії від незаконного 

звільнення.  

Концепція реформування кримінальної юстиції України передбачає 

важливі напрями реформування інших правоохоронних органів. Зокрема, 

нею передбачено, що для виконання завдань щодо проведення досудового 

розслідування податкових, фінансових та митних злочинів і кримінальних 

проступків податкова міліція має бути відокремлена від Державної 

податкової служби України і реорганізована у самостійний орган 

кримінальної юстиції в системі Міністерства фінансів України – фінансову 

поліцію. На теперішній час вказана реформа продовжується і має закінчитися 

створенням Бюро фінансових розслідувань та фінансової поліції [60].  

У відповідності із Концепцією реформування кримінальної юстиції в 

Україні запроваджено спеціалізацію прокурорів (державних обвинувачів) з 
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кримінального переслідування корупційних правопорушень, утворено 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.  

Державна кримінально-виконавча служба України повинна 

забезпечити в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах визначені 

законодавством порядок і умови тримання осіб, упровадити європейські 

стандарти у цій сфері шляхом, зокрема, виконання рекомендацій 

Європейського комітету з питань запобігання катуванням або нелюдському 

чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та 

Європейських правил поводження із ув’язненими. Важливим є 

запровадження превентивних механізмів запобігання катуванням відповідно 

до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження та покарання [60].  

На теперішній час, у зв’язку із відсутністю подвійної системи 

регулярних пенітенціарних інспекцій, прокуратура України продовжує 

виконувати важливу функцію нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. Вказану функцію органи прокуратури виконують тимчасово, 

згідно із п. 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України до 

набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних 

пенітенціарних інспекцій, проте питання доцільності позбавлення органів 

прокуратури зазначеної функції залишається актуальним. Прокурор виступає 

незалежним та неупередженим суб’єктом нагляду за дотриманням прав осіб, 

позбавлених волі, адже пенітенціарні інспекції будуть здійснювати по суті 

внутрішній контроль. 

У відповідності із Концепцією повинні бути розроблені та 

запроваджені єдина статистика та науково обґрунтовані критерії оцінки 

результатів роботи органів системи кримінальної юстиції, які мають містити, 

зокрема, аналіз рівня суспільної довіри до діяльності органів досудового 
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розслідування чи прокурорів. Результати систематичних та незалежних 

соціологічних досліджень рівня довіри до органів прокуратури та інших 

органів кримінальної юстиції повинні стати основним критерієм 

ефективності їх роботи. Кількість розкритих злочинів та направлених до суду 

кримінальних проваджень не є показником ефективної роботи прокуратури і 

часто є результатом викривленої, «підігнаної»  статистики.  

Разом із тим з метою підвищення ефективності діяльності органів 

досудового розслідування і викоренення практики приховування 

повідомлень про злочини необхідно передбачити можливості для 

запровадження механізму чіткої та оперативної кореляції між кількістю 

зареєстрованих повідомлень про злочини і кількісним складом посадових 

осіб органів досудового розслідування в певному структурному підрозділі 

відповідного органу досудового розслідування. Слід створити умови для 

запровадження ефективного механізму суспільного контролю за діяльністю 

органів системи кримінальної юстиції в цілому та органів прокуратури 

зокрема. Інформація про порушення процесуальних строків та наявність 

зазначених скарг має бути доступною для громадськості (публікуватися в 

ЗМІ та мережі Інтернет, на офіційних сайтах органів прокуратури). 

Проведення комплексних та систематичних соціологічних опитувань 

громадян свідчитиме про рівень суспільної довіри до цих органів [60]. 

Таким чином, реальність свідчить про те, що значна кількість 

передбачених Концепцією реформування кримінальної юстиції України 

(затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 року 

№ 311/2008) реформ залишається не реалізованою, ряд органів системи 

кримінальної юстиції знаходиться на стадії активного реформування, 

зазначені в Концепції проблемні аспекти діяльності органів кримінальної 

юстиції залишаються актуальними і на сьогоднішній день, чим 

обґрунтовується необхідність доктринального дослідження даної тематики в 

цілому та визначення правових основ адміністративно-правового 
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забезпечення реалізації функцій прокуратури України як одного із ключових 

елементів системи кримінальної юстиції. 

 

 

2.2. Правові основи адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України 

До правових основ адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури відносяться Конституція України та чинні міжнародно-

правові акти, ратифіковані Верховною Радою України (серед яких основне 

місце посідає європейська Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод), чинні закони України, Укази Президента України 

та Постанови Кабінету Міністрів України, міжвідомчі накази Офісу 

Генерального прокурора та інших правоохоронних органів, центральних 

органів виконавчої влади, окремі накази Генерального прокурора, якими 

затверджуються положення, порядки, інструкції, стандарти та форми 

документів.  

Важливе місце в ієрархії правових основ адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури посідають постанови 

Касаційних судів у складі Верховного Суду та постанови Великої Палати 

Верховного Суду, які містять правові позиції (висновки) вищого органу 

судової влади щодо правильного застосування норма матеріального і 

процесуального права, і є по суті судовими прецедентами.  

Конституція України містить вичерпний перелік функцій прокуратури: 

підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 

інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та 

іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 

що визначені законом [59]. 
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У відповідності до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» на 

прокуратуру покладаються такі функції: підтримання державного 

обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в 

суді у випадках, визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного 

процесуального кодексу України; нагляд за додержанням законів органами, 

що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 

нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

У ч. 3 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» прямо визначено, що на 

прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією 

України [120]. Таким чином, нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, органи прокуратури здійснюють тимчасово, до утворення 

відповідних органів нагляду Кримінально-виконавчої служби України. 

Діяльність прокуратури, згідно із ст. 3 Закону України «Про 

прокуратуру», здійснюється на засадах (принципах): верховенства права та 

визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і 

безпеки найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, 

неупередженості та об’єктивності; територіальності; презумпції 

невинуватості; незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій 

від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора 

щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; політичної 

нейтральності прокуратури; недопустимості незаконного втручання 

прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; 

поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного 

висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами 

процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; 

прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і 
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конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації 

довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не 

встановлено обмежень щодо її надання; неухильного дотримання вимог 

професійної етики та поведінки [120]. 

Таким чином, організація та діяльність прокуратури України, статус 

прокурорів визначаються Конституцією України, Законом України «Про 

прокуратуру»  та іншими законами України, чинними міжнародними 

договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Із новел законодавства України, що регламентує діяльність органів 

прокуратури, слід відзначити Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури» [109]. 

До адміністративно-правових засобів організації та діяльності органів 

прокуратури відносяться накази Генерального прокурора. «Базовим» наказом 

є Наказ Генеральної прокуратури України № 15 від 19 січня 2017 року «Про 

основні засади організації роботи в органах прокуратури України» [118]. 

У вказаному наказі для забезпечення ефективного виконання 

покладених на органи прокуратури функцій з метою захисту прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави, першочергова увага 

надається удосконаленню організації роботи, управління та контролю 

виконання, впровадженню їх новітніх форм і методів, у тому числі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. Відповідальність за цей 

напрям роботи покладається безпосередньо на керівників органів 

прокуратури. Керівники та прокурори прокуратур усіх рівнів зобов’язані 

забезпечувати періодичне, але не менш як двічі на рік інформування 

суспільства про діяльність прокуратури шляхом повідомлень у засобах 

масової інформації з додержанням вимог законодавства, що регламентує 

правовий статус інформації з обмеженим доступом [118]. 

Керівники регіональних та місцевих прокуратур повинні не менш як 

двічі на рік на відкритому пленарному засіданні місцевої ради за участі 
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представників засобів масової інформації інформувати населення відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності 

прокуратур шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних 

даних. 

У відповідності до вказаного наказу, робота структурних підрозділів 

Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур 

організовується за територіальним та функціональним (предметним) 

принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду 

працівників, використовуючи їхню спеціалізацію, закріплення за ними 

прокуратур нижчого рівня та конкретних напрямів. Обов’язки між 

керівництвом органів прокуратури розподіляються наказами Генерального 

прокурора, керівників регіональних та місцевих прокуратур. Розподіл 

функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів 

здійснюється їх керівниками і затверджується у керівництва Генеральної 

прокуратури України, регіональних прокуратур відповідно до компетенції. 

Обов’язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх 

структури розподіляються наказами керівників цих прокуратур або їх 

перших заступників чи заступників згідно з компетенцією [118]. 

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення організації та 

діяльності органів прокуратури всіх рівнів здійснюється за допомогою 

наказів Генерального прокурора України, керівників регіональних та 

місцевих прокуратур, що відповідає принципу єдиноначальності. 

Не менш важливим для загального адміністративно-правового 

забезпечення реалізації всіх функцій прокуратури є Наказ Генеральної 

прокуратури України № 1/1гн від 16 січня  2013  року «Про координацію 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та 

корупції» [114]. 

З метою підвищення ефективності координації діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, у 

відповідності до положень Закону України «Про запобігання корупції» та 
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Закону України «Про прокуратуру», координація діяльності правоохоронних 

органів у сфері протидії злочинності та корупції визначена одним із головних 

пріоритетів у роботі прокурорів усіх рівнів. Організація зазначеної роботи 

здійснюється з урахуванням норм Положення про координацію діяльності 

правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції. 

У відповідності із зазначеним наказом, для прокурорів усіх рівнів 

основною формою координації діяльності правоохоронних органів є 

проведення координаційних нарад під особистим головуванням їх керівників. 

На координаційні наради запрошуються керівників органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування для заслуховування інформації щодо 

їхньої діяльності з питань попередження і протидії злочинності та корупції. 

Зазначені повноваження використовуються для вирішення питань протидії і 

попередження злочинності та корупції, які потребують застосування 

повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування [114]. 

Однією з основних функцій прокуратури є функція організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Правовою основою 

для адміністративно-правового забезпечення реалізації даної функції є 

Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». 

Безпосереднім адміністративно-правовим засобом забезпечення реалізації 

вказаної функції є Наказ Генеральної прокуратури № 51 від 28 березня 2019 

року «Про затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих 

органів прокуратури у кримінальному провадженні» [112]. 

З метою забезпечення належної організації діяльності прокурорів у 

кримінальному провадженні в Генеральній прокуратурі України функціонує 

Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні 

та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. 

Контроль за виконанням вказаного наказу покладено на першого заступника 

та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора 
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– Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора – 

керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників 

регіональних, місцевих і військових прокуратур. 

Важливим для адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функції організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

є Наказ Генеральної прокуратури України № 4/1гн від 3 грудня 2012 р. із 

змінами, внесеними наказом Генерального прокурора України № 4/1гн-1 від 

25.01.13 р. та № 98 від 13.11.2013 р. «Про організацію прокурорського 

нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність» [117]. 

Не менш важливим для адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функції організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням є спільний Наказ Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України та Міністерства юстиції України № 

114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012  «Про затвердження Інструкції 

про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні» [111]. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності прокуратури України є 

реалізація передбаченої Конституцією України функції представництва 

інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень. Правовою основою 

адміністративно-правового забезпечення реалізації вказаної функції є статті 23 

та 24 Закону України «Про прокуратуру», Закон України «Про виконавче 

провадження», Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства 

України. Безпосереднім адміністративно-правовим засобом реалізації вказаної 

функції є Наказ Генеральної прокуратури України № 186 від 21 вересня 2018 р. 

«Про організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів 

держави в суді та при виконанні судових рішень» [116]. 
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У відповідності до вказаного наказу, з метою забезпечення належної 

організації діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в суді 

та при виконанні судових рішень, прокурори здійснюють представницьку 

діяльність шляхом: пред’явлення позовів (заяв); вступу у справи, порушені за 

позовами (заявами) інших осіб; ініціювання перегляду судових рішень, у тому 

числі у справах, порушених за позовом (заявою) іншої особи; участі у розгляді 

справ; участі у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справах, в 

яких прокурором здійснювалося представництво інтересів держави [116]. 

Адміністративно-правовими засобами забезпечення реалізації функції 

представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень є 

також вказівки Генеральної прокуратури України, наприклад, Вказівка 

Генеральної прокуратури України № 35 від 06 липня 2005 року «Щодо 

активізації представницької діяльності з питань земельних відносин та 

ефективного застосування всіх передбачених законом засобів захисту прав та 

інтересів держави і територіальних громад на землю».  

Правовою основою реалізації функції прокуратури щодо представництва 

законних інтересів держави в суді є рекомендації європейських інституцій, 

практика Європейського суду з прав людини, а також правові позиції 

(висновки), викладені в постановах Верховного Суду та Великої Палати 

Верховного Суду.  

Так, Відповідно до пункту 2 Рекомендації Rec (2012) 11 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-учасникам «Про роль публічних 

обвинувачів поза системою кримінальної юстиції», прийнятої 19 вересня 

2012 року на 1151-му засіданні заступників міністрів, якщо національна 

правова система надає публічним обвинувачам певні обов’язки та 

повноваження поза системою кримінальної юстиції, їх місія полягає в тому, 

щоби представляти загальні або публічні інтереси, захищати права людини й 

основоположні свободи та забезпечувати верховенство права [123]. 

Європейський суд з прав людини також звертав увагу на те, що 

сторонами цивільного провадження є позивач і відповідач. Підтримка, що 
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надається прокуратурою одній зі сторін, може бути виправдана за певних 

обставин, наприклад, при захисті інтересів незахищених категорій громадян 

(дітей, осіб з обмеженими можливостями та інших категорій), які, ймовірно, 

не в змозі самостійно захищати свої інтереси, або в тих випадках, коли 

відповідним правопорушенням зачіпаються інтереси великої кількості 

громадян, або у випадках, коли потрібно захистити інтереси держави (mutatis 

mutandis рішення від 15 січня 2009 року у справі «Менчинська проти Росії» 

(Menchinskaya v. Russia), заява № 42454/02, пункт 35) [83]. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського 

суду в Постанові від 05.12.2018 у справі № 923/129/17 зазначив, що аналіз ч.3 

ст. 23 закону «Про прокуратуру» дає підстави стверджувати, що прокурор 

може представляти інтереси держави в суді лише у двох випадках: якщо 

захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження; у разі 

відсутності такого органу. Перший «виключний випадок» передбачає 

наявність органу, який може здійснювати захист інтересів держави 

самостійно, а другий – відсутність такого органу. Однак підстави 

представництва інтересів держави прокуратурою у цих двох випадках 

істотно різняться. У першому випадку прокурор набуває право на 

представництво, якщо відповідний суб’єкт владних повноважень не здійснює 

захисту або здійснює його неналежно. «Нездійснення захисту» має прояв в 

усвідомленій пасивній поведінці уповноваженого суб’єкта владних 

повноважень – він усвідомлює порушення інтересів держави, має відповідні 

повноваження для їх захисту, але всупереч цим інтересам за захистом до суду 

не звертається. «Здійснення захисту неналежним чином» має прояв в 

активній поведінці (сукупності дій та рішень), спрямованій на захист 

інтересів держави, яка проте є неналежною. «Неналежність» захисту може 

бути оцінена з огляду на встановлений порядок захисту інтересів держави, 

який, серед іншого, охоплює досудове з’ясування обставин порушення 
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інтересів держави, обрання способу їх захисту та ефективне здійснення 

процесуальних прав позивача [104]. 

Верховний Суд звернув увагу на те, що захищати інтереси держави 

повинні насамперед відповідні суб’єкти владних повноважень, а не прокурор. 

Щоб інтереси держави не залишилися незахищеними, прокурор виконує 

субсидіарну роль, замінює у судовому провадженні відповідного суб’єкта 

владних повноважень, який всупереч вимогам закону не здійснює захисту 

або робить це неналежно. У кожному такому випадку прокурор повинен 

навести (а суд перевірити) причини, які перешкоджають захисту інтересів 

держави належним суб’єктом, і які є підставами для звернення прокурора до 

суду. 

Прокурор, на думку суддів Верховного Суду, не може вважатися 

альтернативним суб’єктом звернення до суду і замінювати належного 

суб’єкта владних повноважень, який може і бажає захищати інтереси 

держави (аналогічну правову позицію викладено, зокрема у постановах 

Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №806/1000/17 та від 20.09.2018 у 

справі №924/1237/17, від 23.10.2018 у справі №906/240/18, від 1.11.2018 у 

справі №910/18770/17, від 5.11.2018 у справі №910/4345/18). 

Сам лише факт відсутності звернення суб’єкта владних повноважень із 

позовом до суду, не може свідчити про свідоме зволікання уповноваженого 

органу щодо захисту своїх прав та інтересів. Така практика Верховного Суду 

зумовлена необхідністю забезпечення гарантованого принципу рівності 

сторін у судовому процесі. Європейський суд з прав людини неодноразово 

звертав увагу на участь прокурора в суді на боці однієї зі сторін як 

обставину, що може впливати на дотримання принципу рівності сторін. 

Оскільки прокурор або посадова особа з аналогічними функціями, 

пропонуючи задовольнити або відхилити … скаргу, стає противником або 

союзником сторін у справі, його участь може викликати в однієї зі сторін 

відчуття нерівності (рішення від 31.03.2005 у справі «F.W. v. France», п.27). 
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Верховний Суд відзначає, що така практика не є намаганням обмежити 

функції прокуратури сферою переслідування осіб, винних у скоєнні 

кримінальних правопорушень, а є лише наслідком системного тлумачення 

положень законодавства, якими встановлена необхідність підтвердження 

судом підстав для представництва прокуратурою інтересів держави, оскільки 

право прокуратури на звернення до суду в інтересах уповноваженого 

суб’єкта, не може презюмуватися, як безспірне [104]. 

Проте, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.10.2019  у 

справі № 903/129/18 зазначено, що факт не звернення уповноваженого органу 

до суду позовом, який би відповідав вимогам процесуального законодавства 

та відповідно мав змогу захистити інтереси держави, свідчить про неналежне 

виконання  цим органом своїх повноважень, у зв’язку з чим у прокурора 

виникають підстави для захисту цих інтересів та звернення до суду  з 

позовом, що відповідає нормам національного законодавства та практиці 

Європейського суду з прав людини [105]. 

Таким чином, для прокурора достатньо встановити факт пасивної 

поведінки суб’єкта владних повноважень.  

Важливою у цьому аспекті є Постанова Великої Палати Верховного 

Суду від 26 червня 2019 року у справі № 587/430/16-ц. Так, у п.п. 50, 51 

вказаної Постанови Великої Палати Верховного Суду зазначено, що оскільки 

повноваження органів влади, зокрема і щодо здійснення захисту законних 

інтересів держави, є законодавчо визначеними, суд згідно з принципом jura 

novit curia («суд знає закони») під час розгляду справи має самостійно 

перевірити доводи сторін щодо наявності чи відсутності повноважень органів 

влади здійснювати у спосіб, який обрав прокурор, захист законних інтересів 

держави у спірних правовідносинах. З огляду на вказане Велика Палата 

Верховного Суду вважає за необхідне конкретизувати висновок Верховного 

Суду у складі колегії суддів об’єднаної палати Касаційного господарського 

суду, викладений у постанові від 7 грудня 2018 року у справі № 924/1256/17, 

стосовно необхідності підтвердження прокурором відсутності органу, до 
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компетенції якого віднесені повноваження здійснювати захист законних 

інтересів держави у спірних правовідносинах. Якщо підставою для 

представництва інтересів держави прокурор зазначив таку відсутність, цей 

довід прокурора суд повинен перевірити незалежно від того, чи надав 

прокурор докази вчинення ним дій, спрямованих на встановлення 

відповідного органу. Процедура, передбачена абзацами третім і четвертим 

частини четвертої статті 23 Закону України «Про прокуратуру» 

застосовується до встановлення наявності підстав для представництва 

інтересів держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави 

не здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, 

до компетенції якого віднесені повноваження з такого захисту [103].  

Правовою основою реалізації функції прокуратури щодо нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян, є Кримінально-виконавчий кодекс 

України, Закон України «Про попереднє ув’язнення» тощо. Безпосереднім 

адміністративно-правовим засобом забезпечення реалізації вказаної функції є 

Наказ Генеральної прокуратури України № 161 від 20 квітня 2016 р. «Про 

організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян» [115]. 

У відповідності до зазначеного наказу основними завданнями 

діяльності на цьому напрямі є забезпечення нагляду за додержанням: прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави при виконанні 

покарань та інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи, відповідно до законів України, міжнародних договорів, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; 

законодавства щодо запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню із затриманими, взятими під 
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варту та засудженими; визначених законодавством вимог режиму, порядку та 

умов тримання затриманих осіб, а також осіб, до яких застосовано запобіжні 

заходи: тримання під вартою; поміщення до психіатричного закладу в 

умовах, що виключають їх небезпечну поведінку; встановлених 

законодавством вимог режиму, порядку та умов тримання осіб, до яких 

застосовано інші заходи примусового характеру; визначених законодавством 

вимог режиму, порядку та умов тримання, а також відбування покарань 

засудженими; законодавства при виконанні покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі; законодавства під час здійснення оперативно-розшукової 

діяльності оперативними підрозділами органів і установ виконання покарань 

та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України; 

законодавства при застосуванні заходів впливу за адміністративні 

правопорушення [115]. 

Нагляд у межах компетенції здійснюють також структурні підрозділи 

Офісу Генерального прокурора з питань нагляду у кримінальному 

провадженні, захисту прав і свобод дітей (ювенальної юстиції). 

Таким чином, на рівні наказів Генерального прокурора здійснюється 

адміністративно-правове забезпечення реалізації основних функцій 

прокуратури. Проаналізовані накази деталізуються на рівні відповідних 

наказів керівників регіональних та місцевих прокуратур. 

Проведене дослідження правових засад адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури дозволило сформулювати 

висновок про те, що правовою основою адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функції прокуратури є Кримінальний процесуальний 

кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства 

України, Закони України: «Про прокуратуру», «Про організаційно-правові 

основи боротьби з організованою злочинністю», «Про запобігання корупції», 

«Про виконавче провадження» тощо. Основними адміністративно-правовими 

засобами забезпечення реалізації функцій прокуратури є накази 
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Генерального прокурора, які деталізуються в наказах керівників 

регіональних та місцевих прокуратур. 

Важливе значення для адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури мають, як показано вище, Постанови 

касаційних судів у складі Верховного Суду, а також Постанови Великої 

Палати Верховного Суду, які по суті є судовими прецедентами. Здійснюючи 

свої функції прокурори враховують вказані рішення Верховного Суду а 

посилаються на них у процесуальних документах, тому у відомчих 

нормативно-правових актах, які приймаються Офісом Генерального 

прокурора мають бути відображення останні правові позиції Верховного 

Суду.  

Не менш важливе значення для адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури мають Рішення 

Конституційного Суду України. Так, Конституційний Суд України у Рішенні 

від 3 жовтня 2001 року № 12-рп/2001 зазначив, що стале забезпечення 

фінансування, зокрема, органів прокуратури, робота якої тісно пов’язана з 

діяльністю судів, є однією з конституційних гарантій реалізації прав і свобод 

громадян, їх судового захисту (абзац п’ятий пункту 4 мотивувальної 

частини). Потреба у належному матеріальному забезпеченні прокурорів 

випливає з характеру покладених на них службових обов’язків у зв’язку з 

виконанням ними функцій держави, є гарантією незалежності їх діяльності у 

ефективному судовому захисті прав громадян. 

У Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, ухваленій на її 

724-му засіданні 6 жовтня 2000 року, № Rec (2000)19 зазначено, що «у 

країнах, у яких прокуратура є незалежною від уряду, держава має вжити 

ефективних заходів для того, щоб гарантувати закріплення в законі суті й 

обсягу незалежності прокуратури» (пункт 14). 
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Отже, незалежність прокурорів не є прерогативою або наданим 

привілеєм, а є гарантією справедливого, неупередженого та ефективного 

здійснення ними своїх повноважень (своєї діяльності). 

У Рішенні від 26 березня 2020 року № 6-р/2020 Конституційний Суд 

України зазначив, що за Конституцією України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України (ч. 2 ст. 19). Виключно законами України визначаються, 

зокрема, організація і діяльність прокуратури (п. 14 ч. 1 ст. 92, ч. 2 ст. 131-1 

Конституції України). Оскільки норми Основного Закону України, якими 

передбачено перелік питань, що регулюються виключно законами України, 

мають імперативний характер, то всі рішення мають бути ухвалені у формі 

закону [130]. 

Згідно із ч. 1 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру» незалежність 

прокурора забезпечується, зокрема, забороною незаконного впливу, тиску чи 

втручання у здійснення повноважень прокурора; установленим законом 

порядком фінансування та організаційного забезпечення діяльності 

прокуратури; належним матеріальним, соціальним та пенсійним 

забезпеченням прокурора. 

Відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

правосуддя, ухваленої на її 724-му засіданні 6 жовтня 2000 року, № Rec 

(2000)19 «держава повинна вжити заходів, щоб такі необхідні умови для 

служби, як заробітна плата, строк перебування на посаді і пенсія регулював 

закон, з урахуванням важливості роботи прокурорів та відповідного віку 

виходу на пенсію» (підпункт «г» пункту 5). 

За Бордоською декларацією «Судді та прокурори у демократичному 

суспільстві», ухваленою спільно Консультативною Радою європейських 

суддів та Консультативною Радою європейських прокурорів 8 грудня 2009 

року, «для забезпечення незалежного статусу прокурорів необхідно, зокрема, 
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щоб умови оплати їх праці забезпечувалися гарантіями, передбаченими 

законом» (пункт 8). 

Отже, заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку 

діяльності прокуратури в розумінні статті 131-1 Основного Закону України, 

має визначатися виключно законом, а тому положення пункту 26 розділу VI 

«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у 

частині, яка передбачає, що норми і положення ст. 81 Закону України «Про 

прокуратуру» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів 

державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, є таким, що суперечить частині другій 

статті 131-1 Основного Закону України [130]. 

Крім того, в своєму Рішенні від 26 березня 2020 року № 6-р/2020 

Конституційний Суд України зазначив, що в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права (частина перша ст. 8 Конституції України). 

Юридична визначеність є ключовою у розумінні верховенства права; 

держава зобов’язана дотримуватися та застосовувати у прогнозований і 

послідовний спосіб ті закони, які вона ввела в дію; юридична визначеність 

передбачає, що норми мають бути зрозумілими і точними, а також 

спрямованими на забезпечення постійної прогнозованості ситуацій і 

правовідносин [130]. 

У контексті статті 8 Конституції України юридична визначеність 

забезпечує адаптацію суб’єкта правозастосування до нормативних умов 

юридичної дійсності та його впевненість у своєму юридичному становищі, а 

також захист від свавільного втручання держави. Юридичну визначеність 

необхідно розуміти через такі її складові: чіткість, зрозумілість, 

однозначність норм права; право особи у своїх діях розраховувати на 

розумну стабільність чинного законодавства та можливість передбачати 

наслідки застосування норм права (легітимні очікування). 
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Конституційний Суд України окремо зазначив, що «предмет 

регулювання Кодексу, так само як і предмет регулювання законів України 

про Державний бюджет України на кожний рік, є спеціальним, обумовленим 

положеннями п. 1 ч. 2 ст. 92 Основного Закону України. Кодексом не можна 

вносити зміни до інших законів України, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, а 

також встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, 

відмінне від того, що є предметом спеціального регулювання іншими 

законами України» (абз. 6, 8 п.п. 2.2 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 

27 лютого 2020 р. № 3-р/2020). 

Наділивши Кабінет Міністрів України повноваженнями встановлювати 

порядок та розміри заробітної плати прокурора, законодавець запровадив 

відмінне від передбаченого положеннями ст. 81 Закону України «Про 

прокуратуру» нормативне регулювання заробітної плати прокурора.  

Враховуючи вищезазначене, Конституційний Суд України  зазначив, 

що положення п. 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу України спричиняє юридичну невизначеність при 

застосуванні зазначених норм Кодексу та Закону, а отже, є таким, що 

суперечить принципу верховенства права, передбаченого ч. 1 ст. 8 

Конституції України [130]. 

Враховуючи викладене, Конституційний суд України визнав таким, що 

не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення 

п. 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу 

України у частині, яка передбачає, що норми і положення ст. 81 Закону 

України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. № 1697-VІІ зі змінами 

застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів 

України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого 

бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Відповідно, Закони України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 
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року, а також всі підзаконні, відомчі нормативно-правові акти повинні бути 

приведені у відповідність до даного Рішення Конституційного Суду України. 

Проаналізоване Рішення Конституційного Суду України є показовим і 

важливим саме для правильного розуміння адміністративно-правового 

забезпечення діяльності органів прокуратури, яке повинно здійснюватися 

виключно на підставі Конституції та законів України. 

Загальний стан адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури України є задовільним через існуючи прогалини в 

національному законодавстві щодо відсутності відповідальності суб’єктів 

владних повноважень за невиконання законних вимог (запитів, вказівок) 

прокурора. Позбавлення прокуратури функції загального нагляду обумовило 

втрату реальних інструментів владного впливу прокурорів на інших 

представників публічної адміністрації з метою забезпечення дотримання 

законності та принципу верховенства права. Таким чином, пріоритетним 

напрямом удосконалення правових основ адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України є внесення змін до 

процесуальних кодексів України, Закону України «Про прокуратуру» (щодо 

повернення інституту законних вимог прокурора, які є обов’язковими для 

всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і 

виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені 

прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання вимог прокурора» 

Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 року), Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання законних 

вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП). 

Окремого дослідження потребує питання доцільності внесення змін до 

Конституції України щодо повернення органам прокуратури функції 

загального нагляду та відповідних повноважень для її реалізації. 
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2.3. Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації 

функцій прокуратури в контексті реформування органів кримінальної 

юстиції 

Категорія «правові засоби» не є новою для юридичної науки і активно 

використовується в рамках «інструментальної школи права». Детально 

дослідили категорію «правові засоби» і вітчизняні науковці: О.В. Онуфрієнко 

у праці «Правові засоби у контексті інструментальної теорії права» [96], 

А.М. Денисова у дисертаційному дослідженні на тему «Механізм і засоби 

правового впливу (теоретико-правове дослідження)» [35] та О.О. Ганзенко в 

публікаціях «Теорія правових засобів у контексті інструментальної теорії 

права» [25, с. 36-42] та «Правові засоби захисту прав і свобод людини в 

Україні: сучасний стан та напрями удосконалення» [24, с. 8-13]. 

Категорію «правові засоби» активно використовують у своїх 

дослідженнях як теоретики права, так і фахівці у сфері адміністративного 

права: Н.В. Аніщук, В.М. Бевзенко, Т.В. Волинець, Н.В. Волкова, 

О.О. Ганзенко, Ю.В. Гридасов, І.О. Дзера, Г.В. Єрьоменко, Т.О. Коломоєць, 

В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, М.М. Кузьміна, О.А. Куций, 

Р.С. Мельник, О.С. Мірошниченко, О.О. Небрат, Є.Б. Ольховський, 

В.В. Пахомов, Д.В. Приймаченко, О.Ю. Салманова, О.О. Степанов, 

С.Г. Стеценко, Р.Б. Хорольський, А.М. Чернобай та інші відомі науковці. 

Серед останніх наукових праць, присвячених дослідженню 

адміністративно-правових засобів, слід відзначити роботи О.В. Олійника 

«Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки» [94, 

с. 65-69], І.Г. Андрущенко «Адміністративно-правові засоби протидії 

правопорушенням у сфері злиття і поглинання компаній: питання теорії» [7, 

с. 39-44] та М.В. Лошицького «Адміністративно-правові засоби в механізмі 

охорони навколишнього середовища» [75, с. 79-85]. Проте, питання 

адміністративно-правових засобів забезпечення реалізації функцій 

прокуратури в Україні досліджено в науковій літературі недостатньо повно, 

що актуалізує проведення даного дослідження. 
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Поняття правових засобів достатньо змістовно досліджувалось 

фахівцями з теорії держави та права. Так, на думку О.В. Онуфрієнко, правові 

засоби – це система субстанціональних та діяльнісних правових явищ, за 

допомогою яких конкретні суб’єкти правовідносин досягають приватних та 

публічних цілей [96, с. 14-15]. 

Існую думка, що правові засоби – це певні юридичні категорії та діяння 

суб’єктів з їх застосування з метою досягнення конкретного результату [145, 

с. 536]. 

О. Ганзенко зазначає, що правові засоби – це ключова категорія 

інструментальної теорії права, і у найбільш загальному визначенні «правові 

засоби» є системою передбачених нормами права методів, способів та 

прийомів досягнення приватної чи публічної мети суб’єктами правовідносин. 

Тобто, поняття «правові засоби» і «правові інструменти» є фактично 

синонімами. Такий методологічний підхід до вивчення та сприйняття права 

дозволяє бачити у будь-якому правовому явищі не просто систему дозволів, 

заборон та зобов’язань, а сукупність реальних та дієвих інструментів 

досягнення приватної чи публічної мети. Використання категорії «правові 

засоби» дозволяє кожному сприймати правові норми не як нав’язані 

державою правила поведінки, а як реальні правові інструменти задоволення, 

реалізації інтересів особи, суспільства та держави. Під категорією «правові 

засоби» доцільно розуміти фактично всі елементи правової реальності, які 

використовуються для досягнення приватної чи публічної мети, тобто всі 

елементи механізму правового регулювання є інструментами – «правовими 

засобами». Отже, і норма права як первинний елемент механізму правового 

регулювання, і нормативно-правові акти, і суспільні відносини, і акти 

застосування норм права, і інтерпретаційно-правові акти є правовими 

засобами досягнення приватної чи публічної мети учасниками правових 

відносин. В широкому розумінні правовими засобами ми маємо право 

назвати всі засоби досягнення визначеної мети, які регламентовані нормами 
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права, передбачені чинним законодавством. Адже, регламентованість правом 

визначає правовий характер тих чи інших засобів [25, с. 39-40]. 

У юридичній літературі правові засоби класифікують за різними 

критеріями. Залежно від ступеня складності розрізняють: прості (суб’єктивні 

права та юридичні обов’язки; заохочення і покарання; пільги та заборони); 

складні (норма; інститут). Залежно від функціонального призначення: 

регулятивні (дозволи); охоронні (засоби захисту). За предметом правового 

регулювання: конституційні, адміністративні, цивільні, кримінальні тощо За 

характером: матеріальні (рекомендації); процесуальні (позов). За часом 

дії:постійні (громадянство); тимчасові (премія). Залежно від виду правового 

регулювання: нормативні (заборони, встановлені нормами права); 

індивідуальні (акт застосування права). Залежно від інформаційно-

психологічної спрямованості: стимулюючі (заохочення); обмежуючі 

(примус) [145, с. 536-537]. 

А.М. Денисова формулює авторське визначення поняття «правові 

способи», під якими розуміє правові явища, які відображені в інструментах 

(постановах) та діях (технологіях), за допомогою яких задовольняються 

інтереси суб’єктів права, забезпечується досягнення особистих та публічних 

цілей. Загальні ознаки правових засобів, на її думку, полягають у тому, що 

вони:є основними інструментами суб’єктів права для забезпечення особистих 

та публічних інтересів, досягнення поставлених цілей; відображають 

соціальну, інструментальну та особистісну цінності права; визначають, 

певним чином поєднуючись, галузеві правові режими; є основними 

елементами правового впливу, механізму правового регулювання; є 

спеціальними та загальними засобами, які забезпечують дію правової 

системи в цілому; призводять до юридичних наслідків (конкретних 

результатів); забезпечують ефективність правового регулювання завдяки 

постійному взаємозв’язку один з одним; забезпечуються та підтримуються 

державою [34, с. 190-191]. 
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До субстанціональних правових засобів (засобів-постанов, 

інструментів) А.М. Денисова відносить зобов’язання, дозволи, заборони, 

заохочення, пільги, норми права, принципи права тощо, в той час як до 

дієвих (засобів-дій, технологій) – акти реалізації права, акти застосування 

права, акти тлумачення права і всі процеси юридичної діяльності. Всі правові 

засоби, на її думку, в результаті узагальнення (трансформації), поділяються 

на правові стимули та правові обмеження. Правовий стимул визначається як 

засіб формування у суб’єкта необхідної законослухняної поведінки шляхом 

створення необхідних умов щодо задоволення суб’єктивних інтересів 

суб’єкта завдяки виконанню правових приписів. А правові обмеження – це 

правовий засіб стримування протиправного діяння, що створює умови для 

задоволення інтересів уповноваженого суб’єкта і суспільних інтересів в 

охороні й захисті [34, с. 191-192]. 

Адміністративно-правові засоби як різновид правових засобів 

вирізняються тим, що створюються та застосовуються суб’єктами владних 

повноважень органів публічної адміністрації з метою регулювання публічних 

(адміністративно-правових) відносин. Адміністративно-правові засоби 

використовуються громадянами та юридичними особами у відносинах з 

органами публічної адміністрації з метою реалізації та захисту свої прав і 

свобод.  

З урахуванням вищезазначеного, до адміністративно-правових засобів 

забезпечення реалізації функцій прокуратури в Україні доцільно віднести: 

- норми Конституції України, які гарантують недоторканість приватної 

власності та особи, презумпцію невинуватості, тобто ті елементи правової 

системи, які є фундаментальними принципами реалізації функції 

прокуратури; 

- міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України, серед 

яких провідне місце посідає європейська Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод людини, а також прецеденти Європейського суду з 

прав людини; 
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- відповідне національне законодавство: чинні закони України, Укази 

Президента та Постанови Кабінету Міністрів України; 

- відомчі нормативно-правові акти міністерств та інших органів 

публічної адміністрації, які деталізують законодавчі акти;  

- акти судової гілки влади, серед яких провідне місце займають 

Рішення Конституційного Суду України, Висновки (правові позиції) 

Верховного Суду, в яких визначаються уніфіковані підходи, правила щодо 

застосування норм матеріального та процесуального права (містяться у 

Постановах касаційних судів у складі Верховного Суду та Постановах 

Великої Палати Верховного Суду); 

- накази Генерального прокурора та керівників підпорядкованих 

прокуратур, якими затверджуються відповідні інструкції, положення, 

порядки, форми документів та регламентуються особливості реалізації 

окремих функцій прокуратури; 

- методичні рекомендації доктринального рівня щодо порядку та 

засобів реалізації функцій прокуратури, які є результатом наукового 

узагальнення статистичної інформації, чинного та перспективного 

законодавства, а також прогнозування розвитку системи органів 

кримінальної юстиції;  

- індивідуально-правові акти (накази, завдання, вказівки) Генерального 

прокурора та керівників підпорядкованих прокуратур, якими регулюються 

конкретні юридичні ситуації, вирішуються юридичні конфлікти та 

упорядковується діяльність прокурорів в процесі повсякденної діяльності 

(надання відпустки, заохочення, призначення на адміністративні посади 

тощо); 

- ресурси систем електронного документообігу (СЕД), обліку і 

статистики органів прокуратури (ОСОП), Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (ЄРДР), Єдиного державного реєстру судових рішень, порталу 

«Судова влада України», Єдиного державного реєстру виконавчих 

проваджень та Автоматизованої системи виконавчого провадження, 
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інформаційно-пошукових систем та баз даних мережі Інтернет (Прозоро, 

Публічна кадастрова карта України тощо). 

Адміністративно-правові засоби забезпечення реалізації функцій 

прокуратури можна класифікувати за різними критеріями: 

- за методом правового регулювання: на імперативні та диспозитивні 

адміністративно-правові засоби, а також засоби заохочення та рекомендації; 

- за юридичною силою правових підстав застосування: на 

адміністративно-правові засоби, які передбачені чинними законами України;  

адміністративно-правові засоби, які застосовуються на підставі підзаконних 

актів Кабінету Міністрів України та Президента України; адміністративно-

правові засоби, правовою основою яких є відомчі підзаконні нормативно-

правові акти окремих міністерств та безпосередньо Офісу Генерального 

прокурора, включаючи спільні міжвідомчі накази; 

- в залежності від суб’єкта застосування та кола суб’єктів щодо яких 

вони застосовуються: на адміністративно-правові засоби, які застосовуються 

безпосередньо Генеральним прокурором та його заступниками; 

адміністративно-правові засоби, які застосовуються керівниками обласних 

(регіональних), окружних (місцевих) прокуратур та їх заступниками; 

адміністративно-правові засоби, які є в арсеналі кожного прокурора, 

виходячи із його адміністративно-правового статусу, повноважень, згідно із 

розподілом обов’язків. 

Наведена класифікація є основою для удосконалення чинного 

національного законодавства та юридичної практики у сфері 

адміністративно-правового регулювання організації та діяльності органів 

прокуратури. 

Окремо слід проаналізувати адміністративно-правові засоби реалізації 

кожної із функцій прокуратури, що дозволить визначити напрями 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення кожної з них. 

 Адміністративно-правові засоби реалізації функції прокуратури 

України щодо підтримання публічного обвинувачення в суді не знайшли 
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відображення у відомчих нормативно-правових актах, зокрема, в окремих 

наказах Генерального прокурора. Реалізація даної функції регламентована 

Кримінальним процесуальним кодексом України, проте складність та 

важливість даної функції обумовлює необхідність її деталізації на рівні 

підзаконних нормативно-правових актів. 

На теперішній час реалізація даної функції частково регламентована 

лише в розділі V. «Організація діяльності прокурорів у судовому провадженні» 

Наказу Генеральної прокуратури № 51 від 28 березня 2019 року «Про 

затвердження Порядку організації діяльності прокурорів і слідчих органів 

прокуратури у кримінальному провадженні» [112]. 

Зокрема, у відповідності до вказаного наказу, прокурори у судовому 

провадженні відповідно до вимог законодавства зобов’язані: заявляти за 

власною ініціативою самовідвід за наявності конфлікту інтересів чи інших 

обставин, які можуть викликати сумнів у їх процесуальній незалежності; 

своєчасно реагувати на порушення закону, що обмежують права інших 

учасників судового провадження або можуть вплинути на законність та 

справедливість прийнятого рішення; особисто брати участь у судових 

засіданнях, в разі необхідності ініціювати привід обвинуваченого чи зміну 

запобіжного заходу на більш суворий, порушувати перед судом питання про 

дисциплінарну відповідальність захисника, а також накладення грошових 

стягнень на учасників судового провадження у разі зловживання ними своїми 

процесуальними правами; висловлювати мотивовану та обґрунтовану 

позицію з приводу клопотань інших учасників судового провадження; 

забезпечувати своєчасне внесення до відповідної інформаційно-аналітичної 

системи обліку та статистики органів прокуратури  («ОСОП») відомостей 

про ухвалене судове рішення у кримінальному провадженні, а впродовж 

трьох днів із дня ухвалення судового рішення  також зазначати про свою 

правову позицію щодо його законності та наявності підстав для 

апеляційного, касаційного оскарження судового рішення; здійснювати інші 

повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним  кодексом 
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України. 

Прокурори у підготовчому судовому засіданні відповідно до вимог 

законодавства зобов’язані: мотивувати правову позицію щодо можливості 

призначення судового розгляду;  в разі необхідності заявляти обґрунтовані 

клопотання про здійснення судового виклику осіб для допиту; за наявності 

підстав заявляти обґрунтовані клопотання про витребування речей чи 

документів, розгляд судом питання про обрання, зміну, скасування або 

продовження заходів забезпечення кримінального провадження (включаючи 

запобіжний захід щодо обвинуваченого), долучення документів і матеріалів, 

що мають значення для відповідного кримінального провадження; у 

передбачених кримінальним процесуальним законодавством випадках 

ініціювати надання доручення органу пробації щодо складання досудової 

доповіді та виклик його представника для участі в судовому засіданні; 

здійснюють інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним 

кодексом України. 

Прокурори під час судового розгляду відповідно до вимог 

законодавства зобов’язані: вживати передбачені законом заходи щодо 

забезпечення явки до суду свідків обвинувачення; при дослідженні наявних 

доказів з’ясовувати обставини кримінального правопорушення та інші факти, 

що мають значення для відповідного кримінального провадження; 

кваліфіковано доводити перед судом належність і допустимість доказів, 

зібраних стороною обвинувачення, об’єктивно та всебічно оцінювати 

сукупність доказів із точки зору їх достатності для доведення винуватості;  

заперечувати проти долучення до кримінального провадження як доказів 

матеріалів сторони захисту, до яких не було надано доступ стороні 

обвинувачення згідно із вимогами кримінального процесуального 

законодавства, а у випадку встановлення очевидної недопустимості 

відповідного доказу сторони захисту заявляти клопотання про припинення 

його дослідження; у межах наданих повноважень забезпечувати своєчасне та 

повне виконання органом досудового розслідування доручень суду про 
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проведення слідчих (розшукових) дій, ухвалених за клопотаннями 

прокурорів; у разі встановлення нових фактичних обставин кримінального 

правопорушення своєчасно змінювати обвинувачення (у тому числі обсяг 

обвинувачення у разі часткової відмови від обвинувачення) та наводити у 

новому обвинувальному акті обґрунтовані мотиви прийнятого рішення, а в 

разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого 

кримінального правопорушення невідкладно заявляти клопотання про 

розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним 

обвинуваченням; після з’ясування усіх обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, та перевірки їх відповідними доказами, 

відмовлятися від обвинувачення, якщо пред’явлене особі обвинувачення 

повністю не підтвердилось, про що виносити обґрунтовану та мотивовану 

постанову; у судових дебатах висловлювати обґрунтовану позицію з 

обов’язковим дотриманням принципу верховенства права, з урахуванням 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини та правових 

висновків Верховного Суду, викладених в постановах Великої Палати 

Верховного Суду; висловлювати обґрунтовану правову позицію щодо 

призначення покарання з дотриманням принципів справедливості, законності 

та індивідуалізації, а також відповідності міри покарання ступеню тяжкості 

та обставинам вчиненого кримінального правопорушення, характеру і 

розміру заподіяної правопорушником шкоди, особі обвинуваченого; 

здійснювати інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним 

України [112]. 

Таким чином, враховуючи важливість та складність реалізації функції 

прокуратури України щодо підтримання публічного обвинувачення в суді, 

існує об’єктивна необхідність розробки окремого наказу Офісу Генерального 

прокурора, яких буде детально регламентувати реалізацію зазначеної функції 

та чітко визначати систему адміністративно-правових засобів, які має право 

або зобов’язаний застосовувати прокурор. 
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Адміністративно-правові засоби реалізації функції прокуратури щодо 

організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку, детально регламентовано в Наказі Генеральної 

прокуратури № 51 від 28 березня 2019 року «Про затвердження Порядку 

організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у 

кримінальному провадженні» [112]. 

Так, відповідно до вказаного наказу, прокурор у кримінальному 

провадженні, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим 

розслідуванням, відповідно до вимог законодавства: 

- забезпечує виконання завдань кримінального провадження з 

дотриманням його загальних засад (принципів, закріплених в Кримінальному 

процесуальному кодексі України, рішеннях Європейського суду з прав 

людини та постановах Великої Палати Верховного Суду); 

- перед погодженням клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій перевіряє наявність правових 

підстав для прийняття таких процесуальних рішень, відповідність наведених 

у них даних вимогам законів, матеріалам і фактичним обставинам 

кримінального провадження (що передбачає ретельне опрацювання 

прокурором матеріалів кримінального провадження, обґрунтовану 

попередню кваліфікацію кримінального правопорушення тощо); 

- вирішує питання про погодження таких клопотань або відмову в їх 

погодженні (з обґрунтуванням власної правової позиції та врахуванням 

відповідної судової практики – рішень Європейського суду з прав людини та 

постанов Великої Палати Верховного Суду); 

- вживає заходів до об`єднання матеріалів досудового розслідування 

щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних 

правопорушень, якщо це впливає на правильність кваліфікації дій та 

можливе призначення покарання (із винесенням відповідних відомостей та 
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змін до Єдиного реєстру досудових розслідувань);  

- перевіряє законність і обґрунтованість рішення про закриття 

кримінального провадження, у тому числі повноту проведення досудового 

розслідування, захист інтересів учасників кримінального провадження, 

вирішення питань про спеціальну конфіскацію, долю майна та документів, 

вилучених або наданих під час досудового розслідування, скасування 

обмежувальних заходів (особливу увагу слід приділяти захисту інтересів 

потерпілих від злочину, забезпеченню їх прав в рамках чинного 

законодавства);  

- після виявлення фактів винесення слідчим незаконних або 

необґрунтованих рішень скасовує їх (а також, в разі необхідності, – ініціює 

застосування до слідчого заходів дисциплінарної відповідальності, 

проведення службового розслідування або внесення відповідних відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань); 

- у разі згоди з прийнятим рішенням про закриття кримінального 

провадження за фактами вчинених правопорушень робить відмітку про 

законність і обґрунтованість такого рішення на копії відповідної постанови, 

яку долучає до наглядового провадження (в цьому аспекті важливою є якість 

та повнота відповідного наглядового провадження, в якому повинні бути в 

наявності копії всіх ключових процесуальних документів по справі); 

- у разі здійснення повноважень у складі групи прокурорів перед 

вчиненням процесуальних дій та прийняттям процесуальних рішень 

узгоджує їх зі старшим прокурором групи, рішення якого є остаточним 

(старший прокурор групи виконую важливу функцію координації досудового 

розслідування та фактично несе персональну відповідальність за прийняті 

процесуальні рішення ц справі);  

- забезпечує накопичення документів (копій документів) у наглядовому 

провадженні у порядку, визначеному чинним законодавством (якість та 

повнота наглядового провадження демонструє рівень процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням та дозволяє прокурору ґрунтовно та 
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завчасно підготуватись до розгляду справи у суді); 

- контролює виконання доручень і вказівок, наданих слідчому, органу 

досудового розслідування, відповідному оперативному підрозділу, щодо 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, 

інших процесуальних дій (ефективному використанню даного 

адміністративно-правового засобу реалізації функції прокуратури щодо 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням заважає відсутність 

реальних повноважень прокурора щодо впливу на слідчого, притягнення 

його до дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання вказівок прокурора);  

- перевіряє за потреби своєчасність і повноту розгляду слідчими 

клопотань сторони захисту, потерпілого та його представника чи законного 

представника про виконання будь-яких процесуальних дій і законність 

прийнятих рішень за результатами розгляду, забезпечує виконання вказаних 

вимог у разі особистого розгляду таких клопотань (дотримання принципу 

змагальності учасниками кримінального процесу, а також принципу 

презумпції невинуватості є гарантією якісного та неупередженого судового 

розгляду відповідного кримінального провадження та винесення судом 

справедливого та законного рішення);  

- ініціює перед керівником органу досудового розслідування питання 

про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та 

призначення іншого слідчого за наявності підстав, передбачених 

Кримінальним процесуальним кодексом України, для його відводу або у разі 

неефективного досудового розслідування (реалізації даного адміністративно-

правового засобу реалізації функції прокуратури щодо процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням заважає суттєвий дефіцит кадрів в 

органах досудового розслідування, коли відстороненого слідчого фактично 

немає ким замінити);  

- вживає заходів, передбачених статтями 96-1, 96-2 Кримінального 

кодексу України, статтями 100, 170 – 174 Кримінального процесуального 
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кодексу України, щодо забезпечення спеціальної конфіскації, а також 

вирішення долі вилучених та арештованих речей і документів у разі закриття 

кримінального провадження; 

- відповідно до закону реагує на факти невиконання слідчим письмових 

вказівок прокурора та за наявності підстав ініціює притягнення слідчого до 

відповідальності (на практиці притягнення слідчого до дисциплінарної 

відповідальності часто носить формальний характер у зв’язку із суттєвим 

браком кадрів та відсутністю у прокурора інших важелів впливу на слідчого);  

- у передбачених законом випадках бере участь у розгляді слідчим 

суддею питань, пов’язаних із проведенням досудового розслідування, 

висловлює щодо них мотивовану правову позицію, у встановленому законом 

порядку оскаржує ухвали слідчого судді, бере участь в апеляційному 

розгляді цих питань (прокурор повинен активно застосовувати даний 

адміністративно-правовий засіб реалізації функції прокуратури щодо 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, адже від його 

принципової позиції залежить своєчасність розгляду слідчим суддею питань, 

пов’язаних із проведенням досудового розслідування, та, як результат, 

ефективність досудового розслідування в цілому, проведення всіх 

необхідних слідчих дій); 

- під час розгляду слідчим суддею скарг на рішення дії чи бездіяльність 

прокурора, висловлює мотивовану правову позицію щодо законності та 

обґрунтованості таких дій та рішень (мотивована правова позиція прокурора 

повинна базуватись не тільки на нормах чинного національного 

законодавства, але й враховувати практику Європейського суду з прав 

людини,  а також правові висновки Верховного Суду, викладені в постановах 

Великої Палати Верховного Суду); 

- надає для вивчення керівнику прокуратури або його першому 

заступнику чи заступнику згідно з розподілом обов’язків проект угоди про 

визнання винуватості, опрацьовує пропозиції відповідного керівника, після 

чого за наявності законних підстав укладає угоду (дотримання даної норми 
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дозволяє уникати юридичних помилок в процесі підготовки угоди про 

визнання винуватості та відповідних негативних наслідків); 

- здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним 

процесуальним кодексом України [112]. 

Керівники прокуратур усіх рівнів, структурних підрозділів прокуратур 

усіх рівнів, їх перші заступники та заступники відповідно до розподілу 

обов’язків та у межах повноважень, передбачених КПК України: 

- не рідше одного разу на місяць забезпечують проведення вивчення 

стану додержання органами прокуратури та іншими правоохоронними 

органами, крім Національного антикорупційного бюро України, вимог статті 

214 Кримінального процесуального кодексу України в частині своєчасності 

внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових 

розслідувань, повноти і правильності кваліфікації кримінальних 

правопорушень за заявами та повідомленнями громадян, матеріалами 

правоохоронних органів; 

- невідкладно призначають прокурора у конкретному кримінальному 

провадженні (зволікання у вирішенні даного питання є неприпустимим);  

- скасовують незаконні та необґрунтовані постанови слідчих і 

прокурорів, зокрема про закриття кримінальних проваджень, зупинення 

досудового розслідування, незалежно від їх оскарження учасниками 

кримінального провадження та вживають вичерпних заходів реагування 

щодо осіб, винних у порушенні вимог Кримінального процесуального 

кодексу України чи Кримінального кодексу України, наслідком якого стало 

незаконне притягнення громадян до кримінальної відповідальності чи 

порушення інтересів держави; 

- організовують щоквартальне проведення перевірок стану та умов 

зберігання речових доказів, схоронності вилученого та арештованого майна і 

документів (системність та ретельність таких перевірок є важливою 

гарантією дотримання прав і свобод громадян, недоторканості та правової 

захищеності їх приватної власності); 
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- вивчають ефективність досудового розслідування та процесуального 

керівництва у кримінальному провадженні або організовують таке вивчення 

(реалізація даного адміністративно-правового засобу реалізації функції 

прокуратури щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням 

дозволяє постійно удосконалювати тактику та методику досудового 

розслідування та уникати суттєвих юридичних помилок, а також зволікання 

із проведенням необхідних слідчих (розшукових) дій); 

- забезпечують достовірність і повноту відображених фактичних даних 

у відповідних інформаційних реєстрах з огляду на результати та 

процесуальні рішення у кримінальному провадженні, а також виконують 

інші обов’язки, передбачені проаналізованим наказом [112]. 

Таким чином, прокурори, у відповідності до Наказу Генеральної 

прокуратури № 51 від 28 березня 2019 р. «Про затвердження Порядку 

організації діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у 

кримінальному провадженні» мають достатньо широкий спектр 

адміністративно-правових засобів реалізації функції прокуратури щодо  

організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими 

діями органів правопорядку, проте на практиці у прокурора фактично 

відсутній правовий інструментарій реального впливу на слідчого 

Національної поліції з метою дотримання всіх законних вимог, які 

пред’являються до якості та своєчасності проведення досудового слідства, 

забезпечення повного та об’єктивного вивчення обставин кримінального 

провадження. Відсутність інституту «законних вимог» прокурора у 

національному законодавстві веде до повної відсутності відповідальності 

слідчого за невиконання вказівок прокурора, наданих в рамках конкретного 

кримінального провадження. 

Адміністративно-правові засоби реалізації функції прокуратури 

України щодо організації і процесуального керівництва досудовим 
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розслідуванням регламентовані також Наказом Генеральної прокуратури 

України № 4/1гн від 3 грудня 2012 р. із змінами, внесеними наказом 

Генерального прокурора України № 4/1гн-1 від 25.01.13 р. та № 98 від 

13.11.2013 р. «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність» [117]. 

Прокурори, у відповідності до вказаного наказу, перевіряють 

додержання вимог чинного національного законодавства щодо: заведення 

оперативно-розшукових справ, підстав для проведення оперативно-

розшукової діяльності (дотримання принципу законності та верховенства 

права); наявності повноважень в осіб, які здійснюють оперативно-розшукову 

діяльність (враховуючи можливі обмеження прав і свобод людини); 

відповідності оперативно-розшукових заходів цілям і завданням оперативно-

розшукової діяльності, дотримання встановлених законодавством умов і 

порядку проведення оперативно-розшукових заходів, а також залучення 

громадян до їх здійснення на конфіденційній основі та засадах 

добровільності (дотримання принципів конфіденційності та добровільності 

залучення громадян до проведення оперативно-розшукових заходів повинно 

бути основним об’єктом прокурорської перевірки); застосування окремих 

обмежень прав і свобод людини, обґрунтованості клопотань до суду про 

надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, зокрема 

пов’язаних із втручанням у приватне спілкування (враховуючи важливість 

правильного процесуального оформлення результатів таких оперативно-

розшукових заходів); своєчасності направлення відомостей про злочинну 

діяльність окремих осіб, які здобуті в ході оперативно-розшукової діяльності, 

органам досудового розслідування для початку та здійснення досудового 

розслідування (в умовах інформаційного суспільства своєчасність 

направлення відповідної інформації органам досудового розслідування є 

однією з основних умов ефективного досудового розслідування); 

обґрунтованості продовження, припинення, поновлення обчислення строків 

ведення оперативно-розшукових справ та їх закриття, а також використання 



122 
 

результатів оперативно-розшукової діяльності (зважаючи на основні цілі та 

завдання кримінального процесуального законодавства); своєчасності 

повідомлення про заведення та закриття оперативно-розшукових справ; 

відповідності відомчих наказів, інструкцій, розпоряджень та інших правових 

актів з питань проведення оперативно-розшукової діяльності Конституції 

України та іншим законам України (своєчасно інформувати Офіс 

Генерального прокурора про необхідність внесення відповідних змін до 

відомчих наказів адміністративно-правового характеру) [117]. 

Не менш важливим для адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функції організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням є спільний Наказ Генеральної прокуратури України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства 

фінансів України та Міністерства юстиції України 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року «Про затвердження 

Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

та використання їх результатів у кримінальному провадженні» [111]. 

Адміністративно-правові засоби реалізації функції прокуратури 

України щодо представництва інтересів держави в суді у виключних 

випадках і в порядку, що визначені законом, регламентовані Наказом 

Генеральної прокуратури України № 186 від 21 вересня 2018 р. «Про 

організацію діяльності прокурорів щодо представництва інтересів держави в 

суді та при виконанні судових рішень» [116]. 

Зокрема, представницьку діяльність прокурорам наказано здійснювати 

шляхом: 

– пред’явлення позовів (заяв) в порядку цивільного, господарського та 

адміністративного судочинства; 

– вступу у справи, порушені за позовами (заявами) інших осіб (у випадку 

порушення або загрози порушення інтересів  держави); 
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– ініціювання перегляду судових рішень, у тому числі у справах, 

порушених за позовом (заявою) іншої особи (апеляційне та касаційне 

оскарження судових рішень з метою захисту інтересів держави); 

– участі у розгляді справ (забезпечення безпосередньої участі прокурора у 

розгляді справ є гарантією дотримання балансу між інтересами держави та 

інших учасників судового розгляду); 

– участі у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справах, в 

яких прокурором здійснювалося представництво інтересів держави (реальне та 

повне виконання судових рішень є кінцевою та визначальною стадією 

представницької діяльності, яка демонструє реальні результати (ступінь 

ефективності) реалізації даної функції прокуратури). 

Таким чином, у зазначеному наказі перераховані основні правові 

інструменти, які використовує прокурор при здійсненні представництва 

інтересів держави в суді (у разі порушення або загрози порушення інтересів 

держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший 

суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні 

повноваження, а також у разі відсутності такого органу). 

 Крім того, у відповідності до вказаного наказу, відомості щодо наявності 

підстав для застосування представницьких повноважень прокурори можуть 

отримувати з: 

– інформації, що надходить до прокуратури від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень (за їх 

власною ініціативою або за запитом прокурора); 

– матеріалів кримінальних проваджень, справ про адміністративні 

правопорушення, у тому числі пов’язані з корупцією (прокурори, які 

відповідають за напрям представництва, повинні співпрацювати (комунікувати) 

із процесуальними керівниками з метою отримання оперативної інформації 

щодо підстав для вжиття заходів представницького характеру); 
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– публікацій у засобах масової інформації, мережі Інтернет (здійснювати 

постійний, систематичний моніторинг публікацій, розміщених на інтернет-

порталах громадських організацій, центрів незалежних громадських 

розслідувань тощо); 

– документів, розміщених в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

(здійснювати постійний моніторинг та ретельне вивчення прийнятих судами 

рішень, в яких зачіпаються інтереси держави, а також є підстави для 

відшкодування завданих державі або територіальним громадам збитків); 

– звернень фізичних і юридичних осіб, депутатів усіх рівнів, громадських 

об’єднань та організацій (зверненню громадян в діяльності органів прокуратури 

повинна приділятися особлива увага з чітким дотриманням строків та якісним 

рівнем відповідей на поставлені у зверненнях питання); 

– інших джерел (до яких слід віднести офіційні та неофіційні бази даних, 

електронні системи публічних закупівель, публічні кадастрові карти, архіви, 

результати особистого обстеження прокурором відповідних територій на 

місцевості, спілкування з населенням, трудовими колективами тощо) [116]. 

При пред’явленні позову (заяви) прокурор зобов’язаний ініціювати 

забезпечення позовних вимог у порядку, передбаченому законом, а також  

зазначати конкретні види та способи цих заходів, а також необхідність їх 

застосування (важливим, зокрема, є своєчасне накладенні арешту на майно 

боржника з метою забезпечення реального виконання судового рішення) [116]. 

Прокурорам усіх рівнів наказано забезпечувати своєчасне реагування на 

факти безпідставної відмови судами у прийнятті позовів (заяв), їх повернення, 

тяганини при їх розгляді (в кожному конкретному випадку необхідно 

вирішувати питання про необхідність та доцільність ініціювання питання про 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, поданні відповідної 

скарги до Вищої ради правосуддя). З метою забезпечення реагування на 

незаконні судові рішення, що зачіпають інтереси держави та постановлені без 

участі прокурора, вступу у справу або подання позову (заяви) прокурори 

зобов’язані постійно здійснювати моніторинг розміщених в Єдиному 
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державному реєстрі судових рішень (такий моніторинг необхідно здійснювати 

щоденно, враховуючи динаміку розгляду судами справ у кожному конкретному 

регіоні), а також отриманої від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень інформації з цього 

питання. 

Керівники самостійних структурних підрозділів органів прокуратури усіх 

рівнів, зокрема тих, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час 

досудового розслідування, в тому числі у формі процесуального керівництва, за 

наявності підстав для захисту інтересів держави поза межами кримінального 

провадження шляхом підготовки та звернення до суду з позовом, заявою, 

вступу у справу, оскарження рішення невідкладно передають до підрозділів 

представництва або інших підрозділів згідно з їхньою компетенцією відповідні 

матеріали з мотивованим висновком щодо необхідності застосування 

представницьких повноважень разом з документами, оформленими та 

засвідченими відповідно до вимог чинного законодавства, що подаються до 

суду як докази [116]. 

Підрозділи представництва в суді та інші підрозділи органів прокуратури 

згідно з їхньою компетенцією у місячний строк, а за вказівкою керівництва 

прокуратури – невідкладно вивчають передані матеріали та за наявності підстав 

готують позови, заяви, скарги і надсилають їх до суду, організовують участь у 

їх розгляді, вступають в розгляд справ за позовами, заявами, скаргами інших 

осіб; у разі необхідності витребовують додаткові матеріали з підрозділу, який 

ініціював подання позову, заяви чи скарги, вступ у справу, а в разі неповноти 

наданих матеріалів – повертають для доопрацювання з обґрунтуванням мотивів 

відмови у пред’явленні позову. 

За наявності визначених законом підстав для представництва інтересів 

держави в судах прокурори зобов’язані застосовувати надані законом 

повноваження щодо вступу за своєю ініціативою в розгляд цивільних, 

господарських та адміністративних справ з метою захисту інтересів держави. 
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За кожним позовом (заявою), а також за кожною справою за участю 

прокурора, у яку здійснено вступ, у тому числі шляхом внесення апеляційної, 

касаційної скарги, заяви про перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами, прокурор зобов’язаний вести наглядове провадження (а також 

електронне наглядове провадження в системі «ОСОП»), у якому мають 

міститися: копії позову (заяви), інших письмових заяв, усіх документів, що 

додаються до них, рішень суду, інших матеріалів, які були предметом 

дослідження чи обговорення в суді (у разі великого обсягу цих матеріалів – 

найбільш суттєвих процесуальних документів, які мають вирішальне значення 

для подальшого реагування прокурора на результати розгляду конкретної 

справи), апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за 

нововиявленими, виключними обставинами прокурорів або інших учасників 

судового процесу, висновків про відсутність підстав для оскарження рішення 

суду, документів про стан реального виконання судового рішення (документів 

виконавчого провадження), у тому числі скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

посадових осіб органів державної виконавчої служби (важливим є своєчасне 

подання відповідних скарг та контроль своєчасності і результатів відповіді на 

них), інформація про порушення кримінальних проваджень, копії скарг щодо 

дисциплінарного проступку судді тощо [116]. 

Таким чином, прокурор при здійсненні функції представництва 

законних інтересів держави в суді володіє достатньо широким спектром 

адміністративно-правових засобів. Проте, слід виділити і ряд проблем 

реалізації зазначеної функції органами прокуратури. 

По-перше, проблемою є відсутність реальних повноважень прокурорів 

щодо отримання відповіді на запити щодо отримання інформації від органів 

публічної адміністрації, юридичних та фізичних осіб. Згідно з вимогами 

ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» прокурор здійснює представництво 

в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення 

інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним 

чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи 
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інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені 

відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Виключно 

з метою встановлення наявності підстав для представництва інтересів 

держави в суді у випадку, якщо захист законних інтересів держави не 

здійснює або неналежним чином здійснює суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, прокурор має право 

отримувати інформацію, яка на законних підставах належить цьому суб’єкту, 

витребовувати та отримувати від нього матеріали та їх копії. У разі 

відсутності суб’єкта владних повноважень, до компетенції якого віднесений 

захист законних інтересів держави, а також у разі представництва інтересів 

громадянина або представництва інтересів держави у справах про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави з метою 

встановлення наявності підстав для представництва прокурор має право: 

витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно 

отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; отримувати від 

посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, 

установ та організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування усні або 

письмові пояснення. Отримання пояснень від інших осіб можливе виключно 

за їхньою згодою [120]. 

Проте, на практиці надання своєчасної та повної відповіді на запит 

прокурора залежить від рівня правосвідомості та правової культури 

відповідного суб’єкта владних повноважень, адже останній не несе будь-якої 

відповідальності за ненадання інформації чи копій документів органам 

прокуратури. 
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Законом України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 року був 

передбачений інститут законних вимог прокурора, які були обов’язковими 

для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та 

громадян і виконувалися невідкладно або у передбачені законом чи визначені 

прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання вимог прокурора» 

Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 року). 

За невиконання законних вимог прокурора Кодексом України про 

адміністративні правопорушення у ст. 185-8 КУпАП передбачена 

адміністративна відповідальність. Так, згідно із ч. 1 ст. 185-8 КУпАП 

«невиконання посадовою особою законних вимог прокурора, - тягне за 

собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян», а у відповідності до ч. 2 ст. 185-8 КУпАП 

«ухилення від виконання законних вимог прокурора щодо прибуття в орган 

прокуратури, - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до 

вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [56]. 

Проте, за відсутності самого інституту «законних вимог прокурора», 

який не передбачений Конституцією України та чинним Законом України 

«Про прокуратуру», притягти суб’єкта владних повноважень до 

адміністративної відповідальності за ст. 185-8 КУпАП неможливо. 

Інших правових інструментів впливу прокурора на органи публічної 

адміністрації в сфері представництва інтересів держави в суді фактично не 

існує, що в результаті і призводить до частого нехтування прокурорськими 

запитами з боку суб’єктів владних повноважень. 

По-друге, актуальною проблемою є необхідність обґрунтування 

прокурором у суді наявності підстав для представництва інтересів держави. 

У відповідності до ч. 4 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру»,  

прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді 

виключно після підтвердження судом підстав для представництва. Прокурор 

зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, повідомити про це 

громадянина та його законного представника або відповідного суб’єкта 
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владних повноважень. Наявність підстав для представництва може бути 

оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом 

владних повноважень [120]. 

Таким чином, перед зверненням до суду з позовом в інтересах держави, 

прокурор зобов’язаний документально підтвердити, що захист інтересів 

держави не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження. 

Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 15.10.2019 у справі 

№ 903/129/18 відзначила, що факт не звернення уповноваженого органу до 

суду з позовом, який би відповідав вимогам процесуального законодавства та 

відповідно мав змогу захистити інтереси держави, свідчить про неналежне 

виконання  цим органом своїх повноважень, у зв’язку з чим у прокурора 

виникають підстави для захисту цих інтересів та звернення до суду з 

позовом, що відповідає нормам національного законодавства та практиці 

Європейського суду з прав людини [105]. 

Таким чином, для підтвердження факту того, що захист інтересів 

держави не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних 

повноважень, прокурору достатньо зазначити у позовній заяві факт не 

звернення уповноваженого органу публічної адміністрації до суду в 

інтересах держави протягом тривалого часу.  

Актуальним залишається питання щодо обов’язку прокурора доводити 

суду факт відсутності органу державної влади, який повинен був би 

здійснювати захист інтересів держави у певних правовідносинах.  

Велика Палата Верховного Суду в Постанові у справі № 587/430/16-ц 

від 26.06.2019 в пп. 68-69 відзначила, що прокурор, який звертається до суду 

в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає 

порушення інтересів держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а 

також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні 
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функції у спірних правовідносинах. У разі відсутності такого органу або 

відсутності у нього повноважень щодо звернення до суду прокурор зазначає 

про це в позовній заяві і в такому разі прокурор набуває статусу позивача. 

Оскільки повноваження органів влади, зокрема і щодо здійснення захисту 

законних інтересів держави, є законодавчо визначеними, суд згідно з 

принципом jura novit curia («суд знає закони») під час розгляду справи має 

самостійно перевірити доводи сторін щодо наявності чи відсутності 

повноважень органів влади здійснювати у спосіб, який обрав прокурор, 

захист законних інтересів держави у спірних правовідносинах [103]. 

Таким чином, Велика Палата Верховного суду висловила однозначну 

правову позицію, згідно з якою прокурор не зобов’язаний доводити суду 

факт відсутності органу державної влади, який повинен був би здійснювати 

захист інтересів держави у певних правовідносинах.  

По-третє, актуальною проблемою реалізації функції представництва 

інтересів держави в суді органами прокуратури в повному обсязі є 

необхідність сплати судового збору за подання позову в інтересах держави, 

що суперечить самій правовій природі вказаної функції органів прокуратури 

та правовій природі судового збору. Керівник органу прокуратури 

звертається до суду з позовом в інтересах держави, переслідуючи публічну 

мету – захистити інтереси держави або територіальної громади, тобто в 

основі всіх його процесуальних дій знаходиться публічний інтерес. Органи 

прокуратури фінансуються з бюджету України, тому джерелом сплати 

судового збору можуть бути тільки бюджетні кошти, тобто фінансові ресурси 

держави. Таким чином, прокурор як представник держави сплачує судовий 

збір державними коштами в інтересах держави.  

У відповідності до ст. 2 Закону України «Про судовий збір», платники 

судового збору – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі 

іноземні) та фізичні особи – підприємці, які звертаються до суду чи стосовно 

яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом [124]. 
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Прокуратуру України як орган публічної адміністрації не коректно 

відносити до «інших юридичних осіб». Проте, виходячи зі змісту ст. 5 Закону 

України «Про судовий збір», органи прокуратури повинні сплачувати 

судовий збір на загальних підставах. 

Крім того, правова природа судового збору полягає у необхідності 

поповнення бюджету України та фінансування витрат на утримання судів, 

отже в результаті сплати судового збору прокурором виникає ситуація, коли 

один орган публічної адміністрації частково утримує інший орган влади, що 

є нелогічним та неприродним.  

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про судовий збір», судовий 

збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг 

до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих 

судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до 

складу судових витрат [124]. 

Традиційно, як зазначають юристи, судовий збір має виконувати 

декілька функцій: 

- компенсаційну, що повинна забезпечувати часткову компенсацію 

витрат держави на утримання судів. Однак фінансування судів не залежить 

від розміру зібраного судового збору; 

- дисциплінуючу, що повинна певною мірою перешкоджати заявленню 

необґрунтованих позовів та клопотань, оскільки у разі відмови у позові ці 

витрати позивачу не компенсуються і, окрім того, йому доведеться 

відшкодувати витрати, яких зазнав відповідач; 

- стимулюючу (превентивну), що повинна за рахунок відносно високих 

ставок судового збору (наприклад, у справах про відшкодування моральної 

шкоди), які у разі позитивного судового рішення доведеться компенсувати, 

стимулювати відповідача в добровільному порядку, позасудовому порядку 

відновити права потенційного позивача [136]. 

У відповідності до Рішення Конституційного Суду України № 12-

рп/2013, гарантією реалізації права на судовий захист відповідно до ст. 55 
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Конституції України в аспекті доступу до правосуддя є встановлення 

законом помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. 

Зазначене відповідає Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо заходів, що полегшують доступ до правосуддя 

від 14.05.81 р. № R (81) 7, якою визначено: «у тій мірі, в якій судові витрати 

становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх треба, якщо 

це можливо, скоротити або скасувати» (пп. 12 п. D) [129]. 

Таким чином, для органів прокуратури, за логікою законодавця, 

необхідність сплати судового збору виконує дисциплінуючу функцію, яка 

повинна перешкоджати заявленню прокурорами необґрунтованих позовів та 

клопотань, оскільки у разі відмови у позові ці витрати органам прокуратури 

не компенсуються і, окрім того, ним доведеться відшкодовувати витрати, 

яких зазнав відповідач. 

Компенсаційну функцію, що повинна забезпечувати часткову 

компенсацію витрат держави на утримання судів, сплата судового збору 

органами прокуратури не може виконувати, адже прокуратура є єдиною 

системою органів державної влади, фінансування якої здійснюється за 

рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не 

заборонених законодавством, у тому числі у випадках, передбачених 

міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної 

допомоги, зареєстрованими в установленому порядку (ст. 89 Закону України 

«Про прокуратуру»). 

Щодо дисциплінуючої функції судового збору по відношенню до 

органів прокуратури питання є дискусійним. Органи прокуратури 

представляють в суді інтереси держави, тому заявлення ними 

необґрунтованих позовів та клопотань є виключенням із загального правила. 

Застосування до органів прокуратури такого дисциплінуючого правового 

засобу як сплата судового збору по суті є проявом недовіри публічної 

адміністрації до свого ж структурного елементу, органу публічної влади, 
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який за своїм призначенням забезпечує дотримання принципу законності, 

прав і свобод людини та здійснює захист інтересів держави.  

З метою удосконалення чинного законодавства у сфері 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функції органів 

прокуратури щодо представництва в суді законних інтересів держави 

вбачається необхідним:  

- прийняття спільного наказу Генеральної прокуратури України, 

Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також 

інших органів виконавчої влади про затвердження Інструкції про 

координацію діяльності суб’єктів владних повноважень щодо  

представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень, що 

забезпечить своєчасний та повний обмін інформацією та копіями документів 

між органами публічної адміністрації;  

- прийняття наказу Генеральної прокуратури України щодо повного 

переходу на електронний документообіг між органами прокуратури різних 

рівнів з використанням технології цифрового підпису, що сприятиме економії 

бюджетних ресурсів в процесі реалізації функції прокуратури щодо 

представництва інтересів держави в суді; 

- внесення змін до процесуальних кодексів України, Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо повернення інституту законних вимог прокурора, 

які є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені 

законом чи визначені прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання 

вимог прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 

року), Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання 

законних вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП); 

- внесення змін до Закону України «Про судовий збір», а саме, 

доповнення ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір» пунктом 24 «органи 
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прокуратури України», що розширить перелік суб’єктів, яким надаються 

пільги щодо сплати судового збору. 

Наведений перелік напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функції представництва інтересів держави у суді 

органами прокуратури України не є вичерпним через постійні зміни 

національного законодавства. 

Прокуратура, згідно із Конституцією України, до утворення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій здійснює функцію нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян. 

До адміністративно-правових засобів реалізації даної функції, згідно із 

Наказом Генеральної прокуратури України № 161 від 20 квітня 2016 р. «Про 

організацію діяльності прокурорів з нагляду за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян» № 161 від 20 квітня 2016 р., відносяться правові 

інструменти, які прокурори усіх рівнів мають право і зобов’язані 

застосовувати. Зокрема, під час проведення перевірок прокурорам усіх рівнів 

наказано: 

- опитувати осіб, вимагати від посадових чи службових осіб надання 

пояснень щодо допущених порушень (важливим є регулярне, систематичне 

проведення опитувань осіб, які знаходяться в умовах обмеження особистої 

свободи, у зв’язку із чим доцільно застосовувати опитування в режимі 

відеоконференції, що дозволить значно зекономити час та підвищити 

ефективність таких перевірок); 

- перевіряти законність наказів, розпоряджень, інших актів відповідних 

органів і установ та в разі невідповідності законодавству вимагати від 

посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону, до 

яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії 
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(даний адміністративно-правовий засіб реалізації функції прокуратури щодо 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах спрямований на оперативну зміну адміністративно-

правового матеріалу, який безпосередньо пов’язаний із дотриманням прав і 

свобод людини, і є потужним правовим інструментом реагування прокурорів 

на порушення законності); 

- вживати заходів щодо усунення порушень закону, причин і умов, що 

їм сприяли, притягнення до відповідальності винних посадових чи 

службових осіб (у тому числі за письмовою вказівкою), оскаржувати їх 

рішення, дії чи бездіяльність (принципова позиція прокурора в процесі 

застосування даного адміністративно-правового засобу реалізації зазначеної 

функції прокуратури є гарантією законності та ефективним способом 

запобігання порушенням прав людини в роботі пенітенціарних установ); 

- здійснювати інші передбачені законодавством дії (важливим є 

впровадження інноваційних технологій в процесі реалізації даної функції 

прокуратури, зокрема, систем відеоспостереження, встановлення в слідчих 

ізоляторах та інших місцях позбавлення волі обладнання для організації 

відео-зв’язку із особами, особиста свобода яких обмежена). 

Крім того, у відповідності до зазначеного наказу, прокурори усіх рівнів 

при здійсненні нагляду зобов’язані: 

- негайно звільняти особу, яка незаконно (за відсутності відповідного 

судового рішення (яке набрало законної сили), рішення адміністративного 

органу або іншого передбаченого законом документа чи після закінчення 

передбаченого законом або таким рішенням строку, передбаченого чинним 

законодавством) перебуває у місці тримання затриманих, попереднього 

ув’язнення (слідчому ізоляторі, ізоляторі тимчасового тримання), обмеження 

чи позбавлення волі (виправній колонії), установі для виконання заходів 

примусового характеру, інших місцях, до яких доставлено осіб з метою 

складення протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи 

примусово тримаються згідно із судовим рішенням або рішенням 
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адміністративного органу (даний адміністративно-правовий засіб реагування 

прокурора на порушення законності є ключовим правовим інструментом 

реалізації функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян; зволікання із його застосуванням є продовженням грубого 

порушення права людини на справедливий суд, свободу та особисту 

недоторканість, що підтверджується практикою Європейського суду з прав 

людини); 

- у разі встановлення ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення здійснювати передбачені законом дії щодо порушення 

відповідного провадження (відкривати адміністративне провадження або 

негайно вносити відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань); 

- оскаржувати постанови про накладення адміністративних стягнень, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, з підстав та у 

випадках, передбачених законодавством (дана норма наказу є застарілою, 

враховуючи обмежене коло адміністративних правопорушень, за вчинення 

яких передбачена можливість накладення адміністративного стягнення, 

пов’язаного з обмеженням особистої свободи громадян, зокрема, 

адміністративного арешту, який застосовується виключно судом) [115]. 

Прокурори за результатами перевірок складають письмові довідки, які 

також можна віднести до адміністративно-правових засобів реалізації 

функції прокуратури щодо нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян.  

Крім того, у відповідності до Наказу Генеральної прокуратури України 

№ 161 від 20 квітня 2016 р. «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду 

за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
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пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» № 161 від 20 квітня 

2016 р. прокурори зобов’язані не рідше одного разу на місяць здійснювати 

особистий прийом взятих під варту та засуджених осіб, перевіряти стан 

додержання законодавства щодо забезпечення їх права на листування та 

звернення, обліку інформації про злочини та події, законність дій службових 

осіб, накладення дисциплінарних стягнень.  

Норму – «не рідше одного разу на місяць» слід розуміти не тільки як 

обов’язок прокурора не рідше одного разу на місяць здійснювати відповідну 

перевірку дотримання законності щодо взятих під варту осіб. Виходячи із 

принципів діяльності прокуратури та змісту функцій, які реалізують органи 

прокуратури, здійснювати особистий прийом взятих під варту та засуджених 

осіб, перевіряти стан додержання законодавства щодо забезпечення їх прав 

прокурори повинні якнайчастіше з метою оперативного виявлення можливих 

порушень та зловживань з боку публічної адміністрації. Сприяти цьому 

можуть згадані вище інноваційні засоби проведення особистого прийому в 

режимі відеоконференції. 

Прокурорам усіх рівнів, у тому числі безпосередньо керівникам 

місцевих прокуратур, їх першим заступникам та заступникам, а також 

керівникам регіональних прокуратур необхідно здійснювати особистий 

прийом ув’язнених і засуджених [115]. Зазначена норма наказу підкреслює 

важливість реалізації даної функції прокуратури та необхідність 

використання всього адміністративно-правового інструментарію захисту 

прав засуджених та ув’язнених. 

Основними критеріями ефективності діяльності органів прокуратури 

щодо реалізації функції нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, є забезпечення об’єктивного, своєчасного і повного вжиття заходів 

щодо усунення виявлених порушень Конституції та законів України, 

міжнародних нормативно-правових актів, поновлення прав і свобод людини, 
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загальних інтересів суспільства та держави, відшкодування завданої шкоди, 

притягнення винуватих  осіб до встановленої законом відповідальності [115]. 

Перелічені адміністративно-правові засоби реалізації функції 

прокуратури щодо нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, потребують суттєвого удосконалення та приведення у 

відповідність до принципів та норм європейського права, а також 

міжнародних пенітенціарних правил.  

Таким чином, адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури є системою адміністративно-правових засобів деталізації та 

конкретизації національного законодавства з метою ефективної 

(підтвердженої реальними результатами роботи та високим рівнем довіри 

населення) та оптимальної (здійсненої в найкоротші строки та з 

максимальною економією бюджетних ресурсів) реалізації визначених у 

Конституції та законах України функцій прокуратури. Серед суб’єктів та 

факторів, які впливають на реалізацію функцій прокуратури, особливу роль 

відіграють органи публічної адміністрації та адміністративно-правові засоби 

забезпечення ефективної взаємодії між органами прокуратури та іншими 

суб’єктами владних повноважень.  

До правових основ адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури України в контексті реформування органів 

кримінальної юстиції відносяться: Конституція України, міжнародно-правові 

акти, ратифіковані Верховною Радою України, практика Європейського суду 

з прав людини, постанови Касаційних судів у складі Верховного Суду та 

постанови Великої Палати Верховного Суду, кодекси та закони України, 

Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України, накази 

Офісу Генерального прокурора, спільні накази Офісу Генерального 

прокурора та інших органів публічної адміністрації, якими затверджуються 
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інші відомчі нормативні акти, зокрема, інструкції, порядки, положення, 

стандарти, форми документів тощо. 

Безпосередніми адміністративно-правовими засобами забезпечення 

реалізації функцій прокуратури є накази Генерального прокурора, які 

деталізуються в наказах керівників регіональних (обласних) та місцевих 

(окружних) прокуратур з питань, що належать до їх адміністративних 

повноважень. Загальний стан адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України є задовільним через існуючи 

прогалини в національному законодавстві щодо відсутності відповідальності 

суб’єктів владних повноважень за невиконання законних вимог (запитів, 

вказівок) прокурора. 

З метою формулювання пропозицій щодо актуальних напрямів 

удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури України в контексті реформування органів кримінальної 

юстиції важливим є дослідження відповідного позитивного зарубіжного 

досвіду та можливостей його імплементації в національне законодавство та 

юридичну практику з урахуванням національних традицій, правосвідомості 

та правової культури громадян України.  
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РОЗДІЛ 3 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ 

 

 

3.1. Адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій 

прокуратури в зарубіжних країнах: позитивний досвід та перспективи 

його впровадження в національну юридичну практику 

В Україні відбувається процес реформування органів прокуратури, 

основною метою якого є створення якісно нової моделі прокуратури, яка 

поверне довіру суспільства та буде ефективно здійснювати встановлені 

Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, 

загальних інтересів суспільства та держави. З метою удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України важливо дослідити найкращий зарубіжний досвід організації 

діяльності прокурорів та визначити можливість та доцільність його 

запозичення і впровадження в національну юридичну практику. 

В першу чергу необхідно звернути увагу на позитивний досвід 

організації діяльності органів прокуратури тих зарубіжних країн, правові 

системи яких найбільше наближені до правової системи України, зокрема, 

досвід Німеччини та Франції, враховуючи процеси інтеграції України в 

європейський правовий простір [21, с. 106]. 

Прокуратура Німеччини була заснована в ХIХ ст. за французьким 

зразком. Головним завданням прокуратури було кримінальне 

переслідування: порушення кримінальних справ, пред’явлення 

обвинувачення і приведення вироків у виконання. На теперішній час органи 

прокуратури діють при судах. При Федеральному суді функції прокуратури 

виконуються Генеральним прокурором Федерації (der General-bundesanwalt) і 

підлеглими йому прокурорами, при Верховних судах земель – Генеральним 
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прокурором землі і підлеглими йому прокурорами, при судах перших 

інстанцій (амтсгеріхтах і ландгеріхтах) – через Головного прокурора (der 

Oberstaatsanwalt) і підлеглих йому прокурорів (§§ 141, 142 Закону про 

судоустрій Німеччини). Прокурор бере участь, головним чином, у 

судочинстві по кримінальних справах. У цивільному процесі участь 

прокурора обмежується участю лише в небагатьох випадках, а саме у 

справах, що випливають із шлюбно-сімейних правовідносин [100, с. 39]. 

На сьогодні у ФРН діють Федеральна прокуратура при Верховному 

Суді, 24 прокуратури при Вищих судах земель та 115 прокуратур при 

земельних судах [91, с. 115-116]. Організаційно із самого початку 

прокуратура ФРН була підпорядкована Міністерству юстиції, а не 

Міністерству внутрішніх справ, щоб репрезентувати «правову, а не силову 

волю держави». Однак Генеральний федеральний прокурор призначається на 

посаду президентом Німеччини за згодою Бундестагу та виконує свої 

повноваження під загальним керівництвом міністра юстиції Німеччини. 

Прокурори вищих судів земель, окружних судів підпорядковуються 

Міністерству юстиції кожної із земель. Оскільки прокуратура організаційно 

підпорядковується Мін’юсту, то і загальне керівництво прокуратурами 

земель здійснює саме міністр юстиції кожної із земель [161, с. 138]. 

Прокуратура Франції є складовою частиною структури Міністерства 

юстиції і має особливе призначення – забезпечувати дотримання законів у 

сфері кримінального права. Вона порушує кримінальні справи, здійснює на-

гляд за органами розслідування, підтримує обвинувачення в суді, контролює 

законність судових вироків та їх виконання. Входження прокуратури до 

системи юстиції обумовило її організацію і функціонування при судових 

органах: трибуналах великої інстанції, апеляційних і касаційних судах. У 

цивільному судочинстві участь прокурора можлива в процесуальних формах 

порушення цивільної справи через пред’явлення позову від імені держави, а 

також участь у процесі для надання висновку по справі [38, с. 109-113].  
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Генеральний прокурор при Касаційному суді Франції має право 

вносити в судову палату Касаційного суду за своєю ініціативою чи за 

наказом Міністра юстиції протести на судові рішення будь-якого суду 

Франції з підстав, що суперечать закону. Але основний його обов’язок 

полягає в участі у розгляді скарг у касаційному порядку з метою дачі 

висновку у справі. Генеральний прокурор при Касаційному суді може давати 

керівні роз’яснення прокурорам при Трибуналах великої інстанції і 

прокурорам при Апеляційних судах з питань практики розгляду скарг і 

протестів Касаційним судом [100, с. 40].  

Посадові особи прокуратури дуже близькі до суддівського корпусу (ті 

й інші іменуються магістратами), оскільки вони отримують однакову 

підготовку і в ході своєї кар’єри нерідко переходять із прокурорів у судді і 

навпаки. Прокурори призначаються указом Президента Республіки за 

рекомендацією Вищої судової ради. В основі системи набору кадрів для 

прокуратури лежить принцип єдності судового корпусу. Ця єдність судового 

корпусу випливає з взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів. Прокурор 

може в будь-який момент своєї кар’єри стати суддею і навпаки. Ця 

можливість переміщення між суддівським корпусом та прокуратурою є 

джерелом збагачення професійного досвіду. В організаційно-структурному 

аспекті прокуратура Франції є централізованою системою органів. Вона діє в 

особі генеральних прокурорів, генеральних адвокатів та їхніх заступників 

при апеляційному та касаційному судах, прокурорів республіки і їх 

заступників при судах великої інстанції, що мають статус магістратів судової 

системи. Структура прокуратури збігається зі структурою судів. Прокуратура 

розглядається як орган, що захищає інтереси суспільства, тому деякі їх 

посади, наприклад помічників генерального прокурора, називають 

генеральними адвокатами. При кожному апеляційному суді є генеральний 

прокурор зі своїми помічниками. Він знаходиться в безпосередньому 

підпорядкуванні міністра юстиції і має право давати вказівки всім 

посадовцям прокуратури в районі компетенції апеляційного суду. Під його 
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наглядом перебувають і всі посадові особи судової поліції. Генеральний 

прокурор особисто або через своїх заступників підтримує обвинувачення в 

апеляційному суді і в суді присяжних. Республіканські прокурори 

перебувають при судах малої і великої інстанцій, при виправних трибуналах і 

здійснюють кримінальне переслідування по всіх справах в районі дії 

трибуналу. Вони особисто або через заступників підтримують звинувачення 

в більшості судів присяжних в виправних трибуналах, а за необхідності і в 

поліцейських трибуналах. Вони підпорядковуються генеральним прокурорам 

при апеляційних судах. Прокуратура Франції опікується питаннями 

підтримки обвинувачення в суді, вона також покликана забезпечувати 

дотримання законів у кримінальному процесі, здійснювати нагляд за 

органами розслідуванням та координувати їх роботу [161, с. 137]. 

Так, у відповідності зі ст. 31, 32 Кримінально-процесуального Кодексу 

Франції, прокуратура в кримінальному процесі здійснює кримінальне 

переслідування і вимагає застосування закону, забезпечує виконання судових 

постанов. На французьку прокуратуру покладене порушення кримінального 

переслідування, нагляд за органами розслідування і керівництво ними, 

підтримка обвинувачення в суді при розгляді кримінальних справ, контроль 

за законністю судових актів, забезпечення виконання вироків і рішення 

судових органів [155, с. 44-45]. 

На відміну від Франції та Німеччини, в Англії відсутня самостійна 

система органів прокуратури в механізмі держави. Властиві для прокуратури 

завдання і функції виконують інші службові особи – Генеральний аторней і 

його представники, місцеві аторнеї. Генеральний аторней є керівником 

адвокатури в масштабі Англії і одночасно виконує роль представника 

держави і уряду в цивільному процесі у справах, які мають суспільний 

характер щодо масштабності впливу на широкі верстви населення [42, с. 131-

132].  

В США система органів прокуратури складається з двох самостійних 

систем – Федеральної прокуратури і прокуратури штатів. 
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Федеральна прокуратура очолюється Генеральним Аторнеєм 

(Генеральним прокурором), він же Міністр юстиції – вища посадова особа 

Федерального Уряду в галузі юриспруденції. Він і його заступники 

представляють США при вирішенні будь-яких юридичних питань, а також 

здійснюють юридичну допомогу Президенту і керівникам інших міністерств. 

Міністерство юстиції США має численні відділи і служби: Федеральне бюро 

розслідування; Агентство по наданню сприяння проведенню в життя законів; 

Службу міграції і натуралізації; Службу громадських відносин, створену у 

відповідності з Актом про громадянські права 1964 року для координації 

діяльності Федерального Уряду в галузі громадянських прав. Міністерство 

юстиції здійснює також керівництво окружними прокурорами і судовими 

виконавцями.  

Прокуратура штатів також відноситься до виконавчих органів влади, її 

очолює Головний прокурор штату, який є вищим чиновником органів 

юстиції та із своїми помічниками представляє інтереси штату в судах і в 

процесах, які зачіпають інтереси всього населення. Головний прокурор також 

надає консультацію Губернатору та іншим офіційним особам щодо 

тлумачення і застосування законів штату. Але основною функцією 

прокуратури США є порушення кримінального переслідування і підтримання 

державного обвинувачення в суді [100, с. 40].  

Генеральний аторней, який очолює Міністерство юстиції США як 

доданий йому апарат і федеральні органи прокуратури, виконує такі функції, 

які в інших країнах покладені на прокуратуру, міністерство внутрішніх 

справ, органи розвідки і кримінального розшуку, тюремні відомства. Сфера 

діяльності федеральної прокуратури в США тому набагато ширше звичайної 

для прокуратури сфери кримінального переслідування і державного 

обвинувачення і не збігається з традиційних для європейських міністерств 

юстиції сфер повноважень. Федералізм США зумовив існування трьох 

самостійних ланок прокуратури: федерального, штатного та місцевого. 

Кожна ланка має свої особливості в організації, комплектуванні і компетенції 
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і діє в межах своєї територіальної та предметної юрисдикції. Штат має право 

на основі власної конституції або відповідного законодавства встановлювати 

організацію і визначати обсяг повноважень прокуратури в штаті, а 

федеральна служба функціонує на основі законів, прийнятих Конгресом 

США. Ні Генеральний прокурор США, ні підлеглі йому федеральні органи 

не вповноважені керувати прокуратурами в штатах. Прокуратура на 

федеральному рівні – строго централізована ієрархія органів 

правозастосування виконавчої влади, представлена Генеральним прокурором 

США і Прокурорами США [100, с. 41].  

Генеральний прокурор США здійснює нагляд за прокурорами США і 

контролює їх діяльність. Загальне політичне керівництво самим Генеральним 

прокурором здійснює Президент США, на якому в силу статті II Конституції 

США лежить обов’язок «забезпечувати точне виконання законів». Президент 

же призначає Генерального прокурора «за порадою і за згодою» Сенату.  

Основні обов’язки Генерального прокурора США – представництво 

інтересів уряду США в судах, консультування уряду з юридичних питань, за-

безпечення виконання федерального законодавства – реалізуються через 

відповідним чином організовані підрозділи Міністерства юстиції та через 

Прокурорів США.  

Отже, прокуратура у Франції входить до складу міністерства юстиції. 

Вищою посадовою особою є Генеральний прокурор при Касаційному суді, а 

прокурори республіки називаються прокурорами при трибуналах малої і 

великої інстанції. Особливості даної прокуратури полягають в наступному: 

усі прокурори призначаються і усуваються від посади Президентом Франції; 

прокурор не підлягає відводу в суді; прокурор не має права відмовитися від 

переслідування в кримінальному порядку; попереднє слідство здійснюють 

слідчі судді – магістри судового рангу; прокурор контролює діяльність 

судової поліції [91, с. 115-116].  

Прокуратура в Німеччині є частиною виконавчої влади і відноситься до 

звичайних адміністративних відомств, зокрема, перебуває в системі юстиції. 
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Прокурори є державними чиновниками, головне їхнє завдання – здійснення 

кримінального переслідування. Особливості німецької прокуратури: 

прокуратурою проводяться слідчі дії; при проведенні розслідування 

прокуратура спирається на поліцію; прокурор не може відкликати 

обвинувальний акт, якщо суд прийняв справу до свого провадження; подає 

позови у цивільних справах про визнання шлюбу недійсним, про визнання 

особи недієздатною, щодо встановлення факту смерті особи, який був 

оголошений безвісті зниклим [91, с. 115-116].  

Повертаючись до прокуратури в США, що має другу назву – 

аторнейська служба (прокурори – аторнеї), слід зазначити, що тут також є 

свої особливості: державна аторнейська служба на федеральному рівні 

очолюється Головним аторнеєм – міністром юстиції; головний обов’язок – 

представлення інтересів Уряду США в судах, юридичні консультації, 

забезпечення виконання законів; здійснення кримінального переслідування у 

деяких штатах. Аторнеї на місцевому рівні обираються населенням, на 

відміну від Головного аторнея і аторнеїв США цивільні справи знаходяться 

поза сферою їх діяльності [100, с. 42]. 

Такий позитивний досвід обрання прокурорів населенням на місцевому 

рівні цілком може бути запозичений для впровадження у національне 

законодавство та юридичну практику. Призначення прокурорів за 

результатами місцевих виборів підвищить рівень довіри громадян до органів 

прокуратури в цілому та дозволить уникати кланово-корупційного підходу в 

процесі призначення на посади в окружних (місцевих) та обласних 

(регіональних) прокуратурах. Крім того, виборність ряду прокурорських 

посад буде сприяти подальшій демократизації української держави.  

Слід відзначити, що прокуратура Англії та США мають чимало 

відмінностей, зумовлених тим, що у США було сформовано власну правову 

традицію, що ґрунтується на федеративному устрої та республіканській 

формі правління. До цих відмінностей відносять і ширші кримінально-

процесуальні повноваження американського прокурора, і загальне 
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управління юстицією (яке в Англії здійснює лорд-канцлер), і виборність 

прокурорської посади на рівні більшості штатів і графств та багато інших 

особливостей. Американські правознавці Р. Крамер і Н. Сігел дійшли 

висновку, що найбільшою відмінністю між прокуратурою США та 

Великобританії є її зв’язок із законодавчою гілкою влади. Як відомо, в Англії 

історично склалося так, що генеральний прокурор за посадою є членом 

палати громад у парламенті, де надає юридичну оцінку законопроектам і 

контролює законодавчі пропозиції щодо реформування компетенції лорда-

канцлера [159, с. 145-146]. 

Крім генерального прокурора, в Англії членом парламенту за посадою 

також є генеральний соліситор (фактично заступник генерального 

прокурора) [13]. Натомість у США, які чітко дотримуються на 

конституційному рівні доктрини поділу влади на окремі гілки, генеральний 

прокурор вважається класичним представником виконавчої влади і не може 

бути членом конгресу як законодавчого органу держави. Так, ідейні витоки 

прокуратури США беруть свій початок з європейського континенту, де цей 

правовий інститут зародився швидше та був реципійпований у правовій 

системі нової держави. Основу американської моделі прокуратури 

(насамперед, її вищий рівень, який становлять генеральний прокурор і його 

заступники) було запозичено із Великобританії. Прикладом концептуальних 

засад її функціонування для США послужила Франція, тобто рецепція 

елементів її прокурорської системи відбувалася здебільшого на теоретико-

доктринальному рівні. Деякий вплив на прокурорську традицію США 

(передусім, низової ланки прокуратури) мала і Голландія, адже голландські 

колоністи запровадили на американських землях практику функціонування 

місцевих урядовців, наділених можливостями кримінального переслідування. 

Однак перелічені європейські держави суттєво відрізнялися від Сполучених 

Штатів Америки історією, територією, устроєм тощо. Тому своїм сучасним 

станом прокуратура США повинна завдячувати не стільки запозиченням із 
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Європи, скільки власній практиці державотворення та правового розвитку 

[159, с. 145-146]. 

Окремо слід зупинитися на зарубіжному досвіді реалізації функції 

прокуратури щодо представництва законних інтересів держави у суді.  

Так, О. Величко зазначає, що у багатьох країнах Європи поряд з 

головною функцією прокуратури – здійсненням кримінального 

переслідування – значну увагу приділяють захисту прав та свобод громадян і 

інтересів держави у суді. Реагування органів прокуратури в порядку 

представництва інтересів громадянина або держави в суді широко 

практикується у країнах СНД (зокрема, Білорусі, Казахстані). Така діяльність 

органів прокуратури також передбачена законодавством і у країнах 

Євросоюзу – Бельгії, Болгарії, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Словаччині, 

Угорщині, Іспанії, Франції. Так, відповідно до ст. 127 Конституції Болгарії 

прокуратура в установлених законом випадках бере участь у цивільних та 

адміністративних справах. У цивільному судочинстві Болгарії прокурор 

може виконувати свої завдання в таких процесуальних формах: а) порушення 

процесу на захист цивільних прав; б) вступ у вже розпочате цивільне 

провадження у справі; в) оскарження рішень, ухвал або виконавчих дій; г) 

звернення з пропозицією про перегляд рішення в порядку нагляду [38, с. 109-

110]. 

Участь прокурора у цивільному судочинстві відповідно до чинного 

законодавства Франції обов’язкова при розгляді усіх справ з питань 

громадянства; справ із захисту інтересів неповнолітніх, коли виникає загроза 

їх здоров’ю, безпеці або освіті; справ із захисту прав та інтересів інвалідів; 

справ щодо захисту інтересів осіб із психічними вадами; справ щодо деяких 

питань у сфері комерційної діяльності (дотримання законності при реалізації 

майна фірми, яку визнано банкрутом); справ, у яких вирішуються питання 

державного значення. 

У Литві прокурори беруть участь у цивільному процесі як самостійна 

сторона і сприяють пошуку об’єктивної істини як представники держави з 
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питань захисту інтересів громадянина та суспільства. Передбачено участь 

прокурора у процесах з цивільного, трудового, адміністративного та 

економічного права і у законі «Про прокуратуру Республіки Угорщина» [32, 

с. 87-94]. 

Відповідно до ст. 3 Закону Республіки Польща від 20 червня 1985 року 

«Про прокуратуру» за прокурором закріплено повноваження пред’явлення 

позовів у карних та цивільних справах, а також подання клопотань і участь у 

судовому розгляді у цивільних справах, справах у сфері трудових відносин і 

соціального страхування, якщо того вимагає охорона правопорядку, 

громадських інтересів, власності або прав громадян [138, с. 294-367]. Згідно 

зі ст. 2 Закону Латвійської Республіки від 19 травня 1994 року «Про 

прокуратуру» до функціональних повноважень прокуратури віднесено захист 

прав і законних інтересів осіб та держави і в установлених законом випадках 

подання позовних та інших заяв, а також взяття участі у розгляді справ у 

судах [119]. Зазначене дає підстави стверджувати, що в європейському праві 

завдання прокурорів у цивільних і адміністративних процесах універсальні й 

полягають у захисті прав соціально вразливих категорій громадян [21, с. 103]. 

З цього приводу Європейський суд з прав людини також звертав увагу 

на те, що сторонами цивільного провадження є позивач і відповідач. 

Підтримка, що надається прокуратурою одній зі сторін, може бути 

виправдана за певних обставин, наприклад, при захисті інтересів 

незахищених категорій громадян (дітей, осіб з обмеженими можливостями та 

інших категорій), які, ймовірно, не в змозі самостійно захищати свої 

інтереси, або в тих випадках, коли відповідним правопорушенням 

зачіпаються інтереси великої кількості громадян, або у випадках, коли 

потрібно захистити інтереси держави (див. mutatis mutandis рішення від 15 

січня 2009 року у справі «Менчинська проти Росії» (Menchinskaya v. Russia), 

заява № 42454/02, пункт 35). 

На важливість ролі прокурора в системі захисту публічних інтересів та 

інтересів прав і свобод людини вказують рекомендації європейських 
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інституцій. Так, відповідно до пункту 2 Рекомендації Rec (2012) 11 Комітету 

Міністрів Ради Європи державам-учасникам «Про роль публічних 

обвинувачів поза системою кримінальної юстиції», прийнятої 19 вересня 

2012 року на 1151-му засіданні заступників міністрів, якщо національна 

правова система надає публічним обвинувачам певні обов’язки та 

повноваження поза системою кримінальної юстиції, їх місія полягає в тому, 

щоби представляти загальні або публічні інтереси, захищати права людини й 

основоположні свободи та забезпечувати верховенство права. 

Як зазначає В. Мойсик, у світі існують чотири основні підходи до 

визначення адміністративно-правового статусу прокуратури в системі 

органів державної влади. Перший підхід ґрунтується на тому, що 

прокуратура є самостійною інституцією. Такий підхід застосовується в 

Азербайджані, Білорусії, Вірменії, Еквадорі, Іраку, Кореї, Туркменістані та 

Узбекистані. Другий підхід характерний тим, що прокуратура може 

перебувати у складі виконавчої влади. Такі моделі прокуратури існують в 

Австрії, Бельгії, Данії, Єгипті, Ізраїлі, Італії, Канаді, Польщі, Румунії, 

Туреччині, Німеччині, Японії та деяких інших державах. Згідно з третім 

підходом прокуратура перебуває у складі судової влади. До судової гілки 

влади належать прокуратури Грузії, Латвії, Люксембургу, Молдови, Уругваю 

тощо. Четвертий підхід відносить прокуратуру до складу законодавчої влади, 

такі моделі прокуратури існують у Венесуелі, Колумбії. Проте, у більшості 

сучасних демократичних країн спостерігається тенденція віднесення 

прокуратури саме до судової гілки влади – це Греція, Іспанія, Нідерланди, 

Португалія, Франція та ін. [89, с.8-9]. 

Таким чином, для України важливим є досвід адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури таких країн як 

Німеччина та Франція, адже Україна прагне набути повноправного членства 

у Європейському Союзі, тому позитивний досвід організації діяльності 

прокурорів у вказаних державах може бути запозичений з метою 

впровадження в національну юридичну практику. Зокрема, доцільно 
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запозичити французьку модель єдності судового корпусу, яка випливає з 

взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів, коли прокурор може в будь-

який момент своєї кар’єри стати суддею і навпаки. Така можливість 

переміщення між суддівським корпусом та прокуратурою стане джерелом 

збагачення професійного досвіду та сприятиме удосконаленню системи 

правосуддя в цілому.  

Актуальність даної теми зумовлюється необхідністю удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України з урахуванням найкращого зарубіжного досвіду, норм та принципів 

права ЄС, міжнародних стандартів діяльності прокурорів, з урахуванням 

національних правових традицій, рівня правосвідомості та правової культури 

громадян України, що обумовлює перспективність подальших досліджень 

даної тематики. 

 

 

3.2. Актуальні напрями вдосконалення системи адміністративно-

правових засобів забезпечення реалізації функцій прокуратури в Україні  

Адміністративно-правове забезпечення реалізації функцій прокуратури 

включає значний масив відомчих нормативно-правових актів, які 

приймаються на підставі, на виконання та у відповідності до Конституції та 

законів України. Основною формою нормотворчої діяльності Офісу 

Генерального прокурора є прийняття наказів Генеральним прокурором, 

якими затверджуються відповідні інструкції, порядки, положення тощо. І 

саме накази є тим правовим матеріалом, який визначає конкретні правові 

засоби (способи) реалізації функцій прокуратури. 

У ч. 3 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» прямо визначено, що на 

прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією 

України [120]. Таким чином, основним напрямом удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури є 

оновлення всіх чинних наказів Офісу Генерального прокурора (Генеральної 
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прокуратури України), а саме, приведення їх у відповідність із Конституцією 

України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України 

від 19 вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів 

прокуратури» та іншими нормативно-правовими актами. Адже, використання 

в чинних наказах Офісу Генерального прокурора «застарілих» юридичних 

категорій не сприяє однозначному розумінню відповідного правового 

матеріалу, дотриманню принципу правової визначеності та призводить до 

неправильного сприйняття змісту функцій прокуратури, які чітко окреслені у 

Конституції України. 

Потребує удосконалення адміністративно-правове забезпечення 

реалізації такої функції прокуратури України як представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

Після позбавлення органів прокуратури функції загального нагляду 

прокурори втратили правовий інструментарій впливу на інших суб’єктів 

владних повноважень з метою забезпечення законності та отримання 

необхідної інформації, документів для здійснення функції представництва 

інтересів держави в суді. Зокрема, запити прокурора сприймаються 

посадовими особами інших органів публічної адміністрації як необов’язкові 

для виконання або виконуються невчасно, що призводить до затягування 

виконання контрольних завдань органів прокуратури вищого рівня та 

процесу звернення до суду. Існує реальна потреба в адміністративно-

правовій регламентації чіткої взаємодії між органами прокуратури та іншими 

суб’єктами владних повноважень з метою налагодження системи обміну 

інформацією, встановлення чітких строків надання відповідей на запити 

прокурорів, забезпечення координації діяльності різних державних 

інституцій під час реалізації функції представництва інтересів держави. 

Вищезазначеним обґрунтовується необхідність прийняття спільного наказу 

Генеральної прокуратури України, Державної аудиторської служби України, 

Міністерства юстиції України, Державної служби України з питань геодезії, 
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картографії та кадастру, а також інших органів виконавчої влади про 

затвердження Інструкції про координацію діяльності суб’єктів владних 

повноважень щодо  представництва інтересів держави в суді та при виконанні 

судових рішень. 

Зазначений перспективний спільний наказ доцільно розробити по аналогії 

із спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації 

державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 

16.11.2012 р. «Про затвердження Інструкції про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні» [111].  

Суттєвою проблемою адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури України є бюрократичний паперовий 

документообіг. Не зважаючи на запровадження електронних інформаційних 

систем «ОСОП» (Облік та статистика органів прокуратури) та «СЕД» 

(Система електронного документообігу органів прокуратури України), всі 

офіційні документи між прокуратурами різного рівня дублюються на 

паперових носіях, що призводить до значних витрат бюджетних коштів на 

придбання канцелярських приладів, паперу, витратних матеріалів тощо, а 

також витрат на поштові та кур’єрські послуги. Дублювання електронних 

версій офіційних документів в паперовому вигляді є не виправданим та 

нераціональним, адже технологія цифрового підпису та альтернативне 

збереження інформації на різних серверах забезпечує надійний обіг та захист 

інформації.  

Перехід на електронний документообіг в органах публічної 

адміністрації регламентовано Законом України «Про електронні документи 

та електронний документообіг» та Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської 

діяльності», якою затверджено «Типову інструкцію з документування 
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управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з 

електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну», «Типову інструкцію з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади» та «Регламент 

організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі» [36].  

Зазначені нормативні акти визначають порядок проходження 

електронного документа з моменту його створення або одержання і до 

моменту відправлення або передавання до архівного підрозділу установи. 

Так, згідно із п. 2 Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, основна 

форма провадження діловодства в установах є електронна. Документування 

управлінської інформації в установах здійснюється в електронній формі із 

застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої 

електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу, крім 

випадків наявності обґрунтованих підстав для документування управлінської 

інформації у паперовій формі, якими визнаються: документи, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена 

законом; електронні документи, що не можуть бути застосовані як оригінал 

згідно з вимогами закону; документи, вимога щодо опрацювання яких у 

паперовій формі встановлена актами Кабінету Міністрів України [36]. 

Вказана Інструкція поширюється на всі електронні документи, що 

створюються, відправляються або одержуються Секретаріатом Кабінету 

Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, їх 

територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, що належать до сфери управління центральних або місцевих 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

Вищезазначеним обґрунтовується необхідність прийняття наказу 

Генерального прокурора щодо повного переходу на електронний документообіг 
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між органами прокуратури різних рівнів з використанням технології цифрового 

підпису. Інформаційні листи, контрольні завдання та відповіді на них, 

супровідні листи повинні надсилатися лише в електронному вигляді, без 

дублювання на паперових носіях, що зумовить значну економію витратних 

матеріалів, бюджетних та людських ресурсів. 

Загальний стан адміністративно-правового забезпечення реалізації 

функцій прокуратури України є задовільним через існуючи прогалини в 

національному законодавстві щодо відсутності відповідальності суб’єктів 

владних повноважень за невиконання законних вимог (запитів, вказівок) 

прокурора. Позбавлення прокуратури функції загального нагляду обумовило 

втрату реальних інструментів владного впливу прокурорів на інших 

представників публічної адміністрації з метою забезпечення дотримання 

законності та принципу верховенства права. 

У зв’язку із вищезазначеним доцільним вбачається повернення 

інституту законних вимог прокурора, які є обов’язковими для всіх органів, 

підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і виконуються 

невідкладно або у передбачені законом чи визначені прокурором строки. 

Інститут законних вимог був регламентований ст. 8 «Обов’язковість 

виконання вимог прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції 

до 2014 року. 

В умовах реформування органів прокуратури України однією із 

основних функцій прокуратури, у відповідності до Конституції України, 

залишається функція організації та процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням. У відповідності до ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» 

на прокуратуру, серед інших, покладається функція нагляду за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство [120]. 

Основною проблемою у сфері організації і процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням органами прокуратури України є фактична 

відсутність правових інструментів, ефективних та легальних засобів впливу 
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прокурора як процесуального керівника на слідчих Національної поліції, які 

безпосередньо здійснює досудове розслідування. 

Враховуючи вищезазначене, актуальним напрямом удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення організації і процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням органами прокуратури України є 

внесення змін до процесуальних кодексів України, Закону України «Про 

прокуратуру» щодо повернення інституту законних вимог прокурора, які є 

обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових 

осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи 

визначені прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання вимог 

прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 року), 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання законних 

вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП).  

Крім того, важливим напрямом удосконалення адміністративно-

правового забезпечення організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням органами прокуратури є повний перехід на електронний 

документообіг між органами прокуратури та органами досудового слідства 

Національної поліції в рамках концепції електронного кримінального 

процесу з метою оптимізації взаємодії між слідчим та процесуальним 

керівником, економії бюджетних коштів та забезпечення швидкого та 

повного обміну інформацією, процесуального оформлення та узгодження 

необхідних слідчих дій з використанням шаблонів документів та технології 

цифрового підпису. Для адміністративно-правового забезпечення 

зазначеного переходу на електронний документообіг необхідно внести 

відповідні зміни до Наказу Генеральної прокуратури України № 27 від 

12.02.2019 р. «Про затвердження Тимчасової інструкції з діловодства в 

органах прокуратури України» [113]. 

Порядок реалізації всіх функції прокуратури, окрім функції 

підтримання публічного обвинувачення в суді, детально регламентовано 
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відомчими, підзаконними нормативно-правовими актами – окремими 

наказами.  

Таким чином, існує нагальна необхідність у розробці та прийнятті 

окремого наказу Генерального прокурора «Про організацію діяльності 

прокурорів щодо підтримання публічного обвинувачення в суді», яка буде 

враховувати основні положення ст.ст. 337-341, 347, 349, 351-353, 363, 364 

Кримінального процесуального кодексу України [65]. 

У вказаному наказі доцільно детально регламентувати права та 

обов’язки прокурора під час викладу змісту обвинувального акту, 

проголошення вступної промови, визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, та порядку їх дослідження, проведення допиту 

обвинуваченого, свідків та потерпілого, заявлення клопотань про доповнення 

судового розгляду, судових дебатів. В додатках до зазначеного наказу 

доцільно розмістити рекомендації щодо проведення відповідних 

процесуальний дій та змісту промов прокурора у суді.  

Підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором є однією із 

найважливіших функцій прокуратури, адже по суті є реалізацією заключної 

стадії кримінального провадження щодо притягнення винуватої особи до 

кримінальної відповідальності, що потребує максимальної зосередженості 

прокурора та прояву всіх його професійних здібностей в умовах змагальності 

із стороною захисту. Саме тому доцільним вбачається адміністративно-

правове забезпечення реалізації даної функції шляхом деталізації та 

конкретизації кримінально-процесуального законодавства на рівні наказу. 

У ч. 3 ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» прямо визначено, що на 

прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією 

України [120].  

Згідно із п. 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, 

прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового 
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характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до 

набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних 

пенітенціарних інспекцій [59]. 

Таким чином, нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян, органи прокуратури здійснюють тимчасово, до утворення 

відповідних органів нагляду Кримінально-виконавчої служби України. На 

теперішній час порядок реалізації даної функції органами прокуратури 

регламентовано Наказом Генеральної прокуратури України № 161 від 20 

квітня 2016 р. «Про організацію діяльності прокурорів з нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи громадян» [115]. 

У відповідності до п. 8 вказаного наказу, прокурорам необхідно 

забезпечувати нагляд шляхом проведення регулярних перевірок, які 

здійснювати самостійно або із залученням у встановленому порядку 

необхідних спеціалістів (комплексні перевірки), а також за зверненнями, 

іншими повідомленнями, у тому числі у засобах масової інформації, мережі 

Інтернет або які надійшли на телефони «гарячої лінії», щодо захисту прав 

в’язнів, за матеріалами органів державного нагляду (контролю) або з власної 

ініціативи за наявності даних про порушення закону [115]. 

Під час проведення перевірок прокурорам усіх рівнів необхідно 

опитувати осіб, вимагати від посадових чи службових осіб надання пояснень 

щодо допущених порушень; перевіряти законність наказів, розпоряджень, 

інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності 

законодавству вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та 

усунення порушень закону, до яких вони призвели, а також скасовувати 

незаконні акти індивідуальної дії; вживати заходів щодо усунення порушень 

закону, причин і умов, що їм сприяли, притягнення до відповідальності 
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винних посадових чи службових осіб (у тому числі за письмовою вказівкою), 

оскаржувати їх рішення, дії чи бездіяльність. 

Важливими є положення п. 10 зазначеного наказу, згідно з якими 

прокурорам усіх рівнів при здійсненні нагляду наказано негайно звільняти 

особу, яка незаконно (за відсутності відповідного судового рішення, рішення 

адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи 

після закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) 

перебуває у місці тримання затриманих, попереднього ув’язнення, 

обмеження чи позбавлення волі, установі для виконання заходів примусового 

характеру, інших місцях, до яких доставлено осіб з метою складення 

протоколу про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово 

тримаються згідно із судовим рішенням або рішенням адміністративного 

органу [115]. 

Таким чином, враховуючи тривалу бездіяльність законодавчого органу 

щодо прийняття передбаченого Конституцією України закону про створення 

подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій, прокуратура 

України продовжує виконувати важливу для всього суспільства функцію 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Саме тому, 

адміністративно-правове забезпечення реалізації даної функції органами 

прокуратури залишається актуальним питанням доктрини адміністративного 

права та важливим напрямом нормотворчої діяльності Офісу Генерального 

прокурора, а також керівників підпорядкованих прокуратур з метою 

приведення чинного національного законодавства у відповідність до 

міжнародних стандартів поводження із засудженими. 

Важливе значення для визначення актуальних напрямів удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України в контексті реформування органів кримінальної юстиції мають 

Пріоритети діяльності органів правопорядку та прокуратури у сфері 
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кримінальної політики на 2020 рік, представлені на сайті Офісу Генерального 

прокурора [108]. 

В них, зокрема, зазначено, що здійснюючи свої конституційні функції 

організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду 

за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів 

правопорядку, підтримання публічного обвинувачення в суді і керуючись 

положеннями Закону України «Про прокуратуру», органи прокуратури 

координують роботу правоохоронних органів у сфері реалізації кримінальної 

політики. Метою визначення Пріоритетів діяльності органів правопорядку та 

прокуратури у сфері кримінальної політики на 2020 рік є спрямування 

діяльності органів прокуратури та відповідних органів правопорядку та 

забезпечення використання сучасних підходів до політики кримінальної 

юстиції в Україні. З метою ефективного виконання Пріоритетів діяльності 

органам прокуратури та органам правопорядку слід відповідним чином 

координувати та здійснювати свою діяльність у сфері досудового 

розслідування. 

Таким чином, Пріоритети діяльності органів правопорядку та 

прокуратури у сфері кримінальної політики на 2020 рік, підписані 

Генеральним прокурором та представлені на офіційному сайті Офісу 

Генерального прокурора, деталізують порядок та визначають особливості 

реалізації конституційних функцій прокуратури щодо організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, нагляду за 

негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, 

підтримання публічного обвинувачення у 2020 році. Офіс генпрокурора 

фактично вперше після системних реформ органів прокуратури взяв на себе 

функцію координації роботи органів прокуратури та правопорядку країни, 

що є надзвичайно важливим для ефективної реалізації основних функцій 

прокуратури та їх якісного адміністративно-правового забезпечення. 

Узгодження наказів Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України та інших органів кримінальної 
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юстиції дозволить визначити чіткі умови взаємодії між ними. В цьому 

контексті пріоритет має надаватись розробці та прийняттю оновлених 

спільних наказів у сфері правового регулювання досудового слідства. 

В Пріоритетах діяльності органів правопорядку та прокуратури у сфері 

кримінальної політики на 2020 рік зазначається, що ефективне запобігання та 

протидія усім правопорушенням є основною задачею системи кримінальної 

юстиції. Разом з тим, враховуючи найбільш актуальні інтереси та очікування 

суспільства, та стан злочинності, органам прокуратури та відповідним 

органам правопорядку необхідно організовувати свою діяльність з метою 

сприяння якомога швидшому та всебічному розслідуванню та притягненню 

до відповідальності правопорушників насамперед за такими пріоритетами: 

- корупційні злочини з фокусом на найтяжчі злочини цієї категорії, 

зосередивши особливу увагу на розслідуванні легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних від таких злочинів; 

- тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені у кредитно-фінансовій 

сфері, з особливою увагою на розслідування зловживань при отриманні 

рефінансування; 

- воєнні злочини, злочини проти основ національної безпеки та 

злочини, вчинені у сфері оборонно-промислового комплексу; 

- злочини, вчинені організованими групами і злочинними 

організаціями, зосередивши особливу увагу на протидії та розкритті 

замовних вбивств; 

- злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зосередивши особливу 

увагу на розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних від їх 

збуту; 

- злочини у сфері екології і незаконного використання природних 

ресурсів; 

- транснаціональні злочини, зокрема вчинені у кіберпросторі; 
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- порушення прав людини співробітниками правоохоронних 

органів [108].  

Наведений перелік злочинів, які завдають найбільшу шкоду державним 

і суспільним інтересам, правам і свободам окремих громадян, повинен 

визначити реальні пріоритети роботи Національної поліції та прокуратури 

України, з відходом від практики «штампування» кримінальних проваджень 

за дрібними кримінальними правопорушеннями заради статистичної 

звітності. Критерієм ефективної роботи Національної поліції та прокуратури 

України повинна стати не загальна кількість розслідуваних та направлених 

до суду кримінальних проваджень, а наявність та якість кримінальних 

проваджень щодо тяжких та особливо тяжких злочинів із наведеного вище 

переліку. 

У процесі організації і процесуального керівництва досудовим 

розслідуванням особлива увага повинна приділятися зменшенню 

інституціональної роздробленості і розвитку міжвідомчої співпраці, а також 

використанню найбільш ефективних серед наявних у відповідних відомств 

інструментів. З цією метою органи прокуратури у координації з органами 

правопорядку сприяють: 

- більш ефективній взаємодії при провадженні досудового 

розслідування, зокрема застосуванню спільних робочих груп та інших 

сучасних платформ міжвідомчої співпраці; найбільш ефективному 

проведенню спільних операцій, у тому числі шляхом створення міжвідомчих 

слідчих груп; 

- впровадженню спеціальних методів розслідування, включаючи 

використання новітніх технологій, із забезпеченням дотримання стандартів 

законності та пропорційності, а також належного рівня контролю за їхнім 

застосуванням; 

- комплексному запровадженню сучасних систем кримінального 

аналізу; 
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- встановленню та застосуванню критеріїв пріоритетності роботи в 

процесі розслідування кримінальних проваджень з урахуванням тяжкості 

злочину, наявності підозрюваних, виду запобіжного заходу та перспектив 

судового розгляду; 

- досягненню ефективного відшкодування збитків шляхом 

використання кримінальних та цивільних заходів до активів підозрюваних та 

засуджених осіб, включаючи їх стягнення шляхом спеціальної конфіскації, 

конфіскації у обізнаних третіх осіб та бенефіціарних власників; 

- мінімізації практики багаторівневого надмірного погодження 

процесуальних рішень слідчого та прокурора з метою підвищення 

ефективності досудового розслідування; 

- впровадженню і використанню електронної системи ведення 

кримінальних проваджень, яка є сумісною із відповідними системами 

судових органів, з метою ефективного розподілу кримінальних проваджень і 

робочого навантаження, дотримання строків та генерації статистики в 

реальному часі; 

- більш широкому використанню інституту угод про визнання 

винуватості, із забезпеченням ефективної реалізації прав потерпілих; 

- удосконаленню та ефективному використанню системи захисту 

свідків; 

- ефективній реалізації функцій та обов’язків відповідних відомств під 

час роботи з викривачами та забезпечення їм ефективного захисту/ 

підтримки; 

- розробці спеціалізованих політик застосування застави, включаючи 

вимоги щодо її застосування до підозрюваних, які вчинили корупційні 

злочини; 

- запровадженню періодичного об’єктивного дослідження громадської 

думки щодо ефективності кримінальної політики; 

- покращенню співвідношення витрачених ресурсів та якості при 

організації проведення досудового розслідування завдяки неупередженому та 
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ефективному використанню фінансових та адміністративних ресурсів, у тому 

числі шляхом розробки системи моніторингу ефективності витрат та 

орієнтованості на результат (наприклад, обчислення витрат на рівні окремих 

проваджень та використаних доказів); 

- своєчасному наданню актуальної інформації про прогрес у 

розслідуванні кримінальних проваджень, що становлять значний суспільний 

інтерес, при цьому забезпечуючи дотримання презумпції невинуватості та 

захист персональних даних осіб, які мають відношення до таких проваджень, 

а також збереження таємниці досудового розслідування; 

- більш активному використанню інструменту подання до суду позовів 

про визнання недійсними угод, які мають ознаки корупції, а також інституту 

цивільної конфіскації [108]. 

Перелічені правові інструменти, які використовують прокурори в своїй 

діяльності, по суті є адміністративно-правовими засобами досягнення  

конкретного результату у формі закінчення досудового розслідування та 

направлення кримінального провадження до суду з метою притягнення 

винуватих осіб до кримінальної відповідальності. Зазначені адміністративно-

правові засоби реалізації функції прокуратури щодо процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням повинні бути відображені у 

відповідних адміністративно-правових актах, зокрема, в оновлених наказах 

Офісу Генерального прокурора. 

Індикаторами рівня виконання Пріоритетів діяльності органів 

правопорядку та прокуратури у сфері кримінальної політики на 2020 рік є: 

- середня тривалість досудового розслідування та судового розгляду у 

злочинах, розслідування яких визнано пріоритетними, за кожною з категорій 

злочинів (на теперішній час тривалість досудового розслідування чітко 

обмежена кримінальним процесуальним законодавством, і, враховуючи 

особливості кожного із злочинів, розслідування яких визнано пріоритетним, 

визначення середньої тривалості досудового розслідування є недоцільним); 
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- відсоток переданих до суду проваджень і кількість осіб, яких було 

визнано винними у злочинах, визначених пріоритетними (за кожною з 

категорій), серед зареєстрованих, порівняно з відповідними середніми 

показниками по усіх злочинах (враховуючи особливості злочинів, визнаних 

пріоритетними, недоцільно порівнювати результати їх розслідування із 

показниками по іншим злочинам); 

- відсоток засуджених за вчинення тяжких та особливо тяжких 

корупційних злочинів, у порівнянні з усіма засудженими за вчинення 

корупційних злочинів (встановлення такого індикатора рівня виконання 

пріоритетів діяльності органів правопорядку та прокуратури є потенційним 

чинником формування «викривленої» статистки з метою досягнення 

бажаного результату); 

- відсоток вилученого, арештованого, добровільно повернутого і 

конфіскованого майна, коштів, матеріальних активів відповідно до 

встановленої суми доходів від злочину та/чи збитків, заподіяних державі 

злочинами, визначеними пріоритетними (з урахуванням конкретних статей 

Кримінального кодексу України); 

- відсоток повернення матеріальних цінностей з усіх активів, 

викрадених при вчиненні злочинів, визначених пріоритетними (встановлення 

такого індикатора рівня виконання пріоритетів діяльності органів 

правопорядку та прокуратури є нераціональним, враховуючи реалії сучасних 

можливостей засобів легалізації активів та виведення їх в іноземні фінансові 

установи); 

- наявність та застосування процедур встановлення пріоритетності 

роботи в процесі розслідування кримінальних проваджень (процедури 

встановлення пріоритетності в процесі розслідування кримінальних 

проваджень є потенційним фактором бюрократизації досудового 

розслідування, формування додаткових документів планування та звітності, 

що будуть відображати не якісні, а кількісні показники досудового слідства); 
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- кількість застосованих процедур співпраці з викривачами 

(встановлення такого індикатора рівня виконання пріоритетів діяльності 

органів правопорядку та прокуратури є недоцільним, враховуючи часто 

конфіденційний характер відносин з викривачами); 

- збільшення відсотку закінчених проваджень підписанням та 

затвердженням угод про визнання винуватості (встановлення даного 

індикатора рівня виконання пріоритетів діяльності органів правопорядку та 

прокуратури вбачається недоцільним, адже вирішення питання про 

затвердження кожної окремої угоди про визнання винуватості часто залежить 

від багатьох факторів і має ситуативний характер; в будь-якому випадку 

прокурор повинен забезпечити збір усіх необхідних доказів по справі з 

метою доведення винуватості особи у випадку відмови від угоди про 

визнання винуватості в суді); 

- поступове запровадження елементів електронної системи ведення 

кримінальних проваджень (по суті це не індикатор рівня виконання 

пріоритетів діяльності органів правопорядку та прокуратури, а усвідомлена 

необхідність та неминучий процес переходу на електронну системи ведення 

кримінальних проваджень; індикатором в даному випадку буде повний 

перехід на електронний документообіг з технологією цифрового підпису та 

відмова від паперових носіїв інформації, за винятком окремих процесуальних 

документів); 

- рівень оцінки ефективності кримінальної політики, підвищення 

довіри до кожного правоохоронного органу за результатами дослідження 

громадської думки; 

- наявність схеми моніторингу витрат на окремі провадження (слідчі 

дії, збір доказів тощо); 

- збільшення кількості і якості інформаційних повідомлень, що 

оприлюднюються органами правопорядку та прокуратури щодо актуальної 

інформації про перебіг розслідувань, що становлять значний суспільний 

інтерес [108]. 
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Наведені критерії потребують більш чіткої систематизації (по кожному 

з пріоритетних напрямів діяльності органів правопорядку та прокуратури) та 

конкретизації,  а також закріплення у відомчих нормативно-правових актах 

на рівні наказів Генерального прокурора. 

У відповідності до Пріоритети діяльності органів правопорядку та 

прокуратури у сфері кримінальної політики на 2020 рік, керівники 

структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та прокурори 

областей в координації з керівниками органів правопорядку відповідного 

рівня повинні забезпечити підготовку до 01.02.2021 р. інформації щодо 

результатів діяльності, пов’язаної із виконанням Пріоритетів діяльності за 

2020 рік, та запропонувати нові актуальні показники для визначення 

Пріоритетів діяльності на наступний рік. Взаємодія з органами правопорядку 

та моніторинг виконання Пріоритетів діяльності покладається на відповідний 

структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора, що відповідає за 

аналітичну роботу. Аналітичний звіт, що відображає ефективність 

кримінальної політики та роботу відповідних органів по Пріоритетах 

діяльності, повинен бути представлений на черговій щорічній нараді для 

обговорення досягнень та недоліків, а також коригування Пріоритетів. 

Результати щорічної наради підлягають оприлюдненню [108]. 

Перспективність подальшого дослідження даної теми обумовлена 

подальшим активним реформуванням органів прокуратури України та 

необхідністю внесення актуальних змін до чинного національного 

законодавства. 

Крім того, необхідно наголосити на необхідності подальшого 

дослідження актуальних напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України, зважаючи на їх 

значення для забезпечення законності та дотримання принципу верховенства 

права в Україні. 

Проведене дослідження дозволило сформулювати висновок про те, що 

в умовах реформування органів кримінальної юстиції існує реальна потреба 
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удосконалення адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій 

прокуратури України. 

До основних напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України віднесено: 

- оновлення всіх чинних наказів Генеральної прокуратури України 

(приведення їх у відповідність із Кримінальним процесуальним кодексом 

України, Законом України від 19 вересня 2019 року № 113-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури» та іншими нормативно-правовими актами); 

- прийняття спільного наказу Офісу Генерального прокурора, 

Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також 

інших органів виконавчої влади про затвердження Інструкції про 

координацію діяльності суб’єктів владних повноважень щодо  

представництва інтересів держави в суді та при виконанні судових рішень; 

- прийняття наказу Генерального прокурора щодо повного переходу на 

електронний документообіг між органами прокуратури різних рівнів з 

використанням технології цифрового підпису (інформаційні листи, контрольні 

завдання та відповіді на них, супровідні листи повинні надсилатися лише в 

електронному вигляді, без дублювання на паперових носіях, що зумовить 

значну економію витратних матеріалів та людських ресурсів); 

- внесення змін до процесуальних кодексів України, Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо повернення інституту законних вимог прокурора, 

які є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені 

законом чи визначені прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання 

вимог прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 

року), Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання 

законних вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП).  
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Наведений перелік напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України не є вичерпним через 

постійні зміни національного законодавства та нові виклики юридичної 

практики, що обґрунтовує перспективність подальшого наукового аналізу 

даної тематики. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні на основі комплексного аналізу 

теоретичних напрацювань, положень чинного законодавства України та 

практики його реалізації здійснено теоретичне узагальнення, а також 

сформульовано науково обґрунтовані висновки й практичні рекомендації, які 

розв’язують наукове завдання щодо вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 

реформування органів кримінальної юстиції. За результатами дослідження 

сформульовано такі висновки: 

1. Встановлено, що в історії становлення й розвитку адміністративно-

правового забезпечення реалізації функцій прокуратури виділяють п’ять 

основних періодів: 1) період, пов’язаний з організацією прокуратури на 

українських землях під владою гетьманів у XVI–XVII ст. за аналогією з 

організацією роботи прокуратури в середньовічній Франції, де прокурори 

були посередниками між судами й королівською владою та захищали 

насамперед інтереси корони; 2) період, пов’язаний із запровадженням і 

наступною ліквідацією функції загального нагляду прокуратури царської 

Росії у XVIII–XIX ст. (на першому етапі генерал-прокурор підпорядкований 

імператору, на другому міністр юстиції є одночасно генерал-прокурором і 

прокуратура фактично стає частиною судової системи); 3) період, пов’язаний 

зі становленням Української Народної Республіки, у якій адміністративно-

правове забезпечення реалізації функцій прокуратури здійснювали органи 

судової влади, зокрема Генеральний секретар судових справ (фактично 

прокурори були частиною судової системи, що характерно для французької 

моделі організації й діяльності органів прокуратури); 4) період, коли за 

радянських часів посилилася тенденція щодо законодавчого врегулювання 

основних функцій і повноважень органів прокуратури, натомість прокурори 

отримали досить дієвий адміністративно-правовий інструментарій своєї 

діяльності; 5) період, пов’язаний із появою й розвитком прокуратури 

незалежної України, скасуванням функції загального нагляду та подальшим 

реформуванням органів прокуратури (адміністративно-правове забезпечення 
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реалізації функцій прокуратури здійснює Офіс Генерального прокурора). 

2. З’ясовано, що вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури є неможливим без дослідження 

його історії, основних етапів та особливостей у різні історичні періоди. 

Проаналізований історичний досвід доводить важливість функції загального 

нагляду, якої нині органи прокуратури України позбавлені, що значно 

ускладнює реалізацію інших функцій прокуратури та їх адміністративно-

правове забезпечення, обмежує можливості впливу на інші органи публічної 

адміністрації з метою дотримання принципів верховенства права й 

законності. 

3. Визначено, що в юридичній науці намітилася тенденція щодо 

активізації доктринальних досліджень адміністративно-правового 

регулювання організації та діяльності органів прокуратури, що свідчить про 

теоретичну й практичну значимість цієї тематики та перспективність її 

поглибленого аналізу з використанням поєднання філософських, 

загальнонаукових і спеціально-юридичних методів дослідження(законів 

діалектики, принципів об’єктивності й історизму, прийомів логічного 

методу, системного та структурно-функціонального методів, прийомів 

соціологічного методу, методів юридичної догматики та юридичної 

статистики, а також методу юридичного моделювання). 

4. Аргументовано, що адміністративно-правове забезпечення реалізації 

функцій прокуратури є системою адміністративно-правових засобів 

деталізації та конкретизації національного законодавства з метою ефективної 

(підтвердженої реальними результатами роботи й високим рівнем довіри 

населення) та оптимальної (здійсненої в найкоротші строки і з максимальною 

економією бюджетних ресурсів) реалізації визначених у Конституції та 

законах України функцій прокуратури. Серед суб’єктів і факторів, які 

впливають на реалізацію функцій прокуратури, особливу роль відіграють 

органи публічної адміністрації та адміністративно-правові засоби 

забезпечення ефективної взаємодії між органами прокуратури й іншими 

суб’єктами владних повноважень. 

5. Визначено, що правовою основою адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України в контексті 
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реформування органів кримінальної юстиції є Конституція України, 

міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, практика Європейського 

суду з прав людини, постанови касаційних судів у складі Верховного Суду та 

постанови Великої Палати Верховного Суду, кодекси й закони України, 

укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України, накази 

Офісу Генерального прокурора, спільні накази Офісу Генерального 

прокурора та інших органів публічної адміністрації, якими затверджуються 

інші відомчі нормативні акти, зокрема інструкції, порядки, положення, 

стандарти, форми документів тощо. 

6. Встановлено, що адміністративно-правовими засобами забезпечення 

реалізації функцій прокуратури є накази Офісу Генерального прокурора, які 

деталізуються в адміністративних наказах керівників регіональних 

(обласних) та місцевих (окружних) прокуратур із питань, що належать до їх 

адміністративних повноважень. Загальний стан адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України є незадовільним через 

наявні прогалини в національному законодавстві щодо відсутності 

відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання законних 

вимог (запитів, вказівок) прокурора. 

7. Названо основні проблеми адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функції прокуратури щодо представництва законних інтересів 

держави в суді, зокрема: а) відсутність реальних повноважень прокурорів 

щодо забезпечення реального виконання запитів прокурорів із метою 

отримання необхідної інформації та належним чином завірених копій 

документів для здійснення представництва інтересів держави в суді; 

б) необхідність обґрунтування прокурором у суді наявності підстав для 

представництва інтересів держави, коли суб’єкт владних повноважень не 

здійснює або неналежним чином здійснює захист інтересів держави; 

в) необхідність сплати судового збору органами прокуратури на загальних 

підставах, що ставить під сумнів доцільність заявлення позовів на суму, що є 

меншою за прожитковий мінімум для працездатних громадян, а також 

суперечить самій правовій природі судового збору. 

Стверджується, що основною проблемою у сфері організації та 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням органами 
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прокуратури України є фактична відсутність правових інструментів, 

ефективних і легальних засобів впливу прокурора як процесуального 

керівника на слідчих Національної поліції України, які безпосередньо 

здійснюють досудове розслідування. 

8. З’ясовано, що є необхідність розроблення та прийняття окремого 

Наказу Генерального прокурора «Про організацію діяльності прокурорів 

щодо підтримання публічного обвинувачення в суді», який буде враховувати 

основні положення ст. ст. 337–341, 347, 349, 351–353, 363, 364 

Кримінального процесуального кодексу України та детально регламентувати 

права й обов’язки прокурора під час викладу змісту обвинувального акта, 

проголошення вступної промови, визначення обсягу доказів, що підлягають 

дослідженню, і порядку їх дослідження, проведення допиту обвинуваченого, 

свідків та потерпілого, заявлення клопотань про доповнення судового 

розгляду,судових дебатів. У додатках до зазначеного наказу варто розмістити 

рекомендації щодо проведення відповідних процесуальний дій та змісту 

промов прокурора в суді. 

9. Встановлено, що з огляду на тривалу бездіяльність законодавчого 

органу щодо прийняття передбаченого Конституцією України закону про 

створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій потребує 

додаткового адміністративно-правового забезпечення функція нагляду за 

додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних 

справах, а також під час застосування інших заходів примусового характеру, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

10. Визначено основний напрям реформування органів кримінальної 

юстиції, ключову роль у системі яких відіграють органи прокуратури,– 

затвердження на рівні закону оновленої Концепції реформування органів 

кримінальної юстиції, регламентація практичної реалізації якої буде 

деталізована за допомогою конкретних адміністративно-правових засобів 

реформи кожного правоохоронного органу та забезпечення взаємодії між 

усіма органами публічної адміністрації з урахуванням норм і принципів 

міжнародного права, а також необхідності повного переходу на електронний 

документообіг та відеофіксацію всіх процесуальних дій суб’єктів владних 

повноважень. 
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11. Проаналізовано досвід адміністративно-правового забезпечення 

реалізації функцій прокуратури Федеративної Республіки Німеччина та 

Французької Республіки, який має вагоме значення для України з огляду на 

прагнення нашої держави набути повноправне членство в Європейському 

Союзі. Доцільно запозичити французьку модель єдності судового корпусу, 

яка постає із взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів, коли прокурор 

може в будь-який момент своєї кар’єри стати суддею, а суддя – прокурором. 

Така можливість переміщення між суддівським корпусом і прокуратурою 

стане джерелом збагачення професійного досвіду та сприятиме 

вдосконаленню системи правосуддя загалом. Удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури 

України має відбуватися з використанням найкращого зарубіжного досвіду, 

норм і принципів права Європейського Союзу, міжнародних стандартів 

діяльності прокурорів з урахуванням національних правових традицій, рівня 

правосвідомості та правової культури громадян України. 

12. Запропоновано віднести до основних напрямів удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення реалізації функцій прокуратури в 

контексті реформування системи органів кримінальної юстиції такі заходи: 

 оновлення всіх чинних наказів Генеральної прокуратури України 

(їх узгодження з Кримінальним процесуальним кодексом України, останніми 

рішеннями Європейського суду з прав людини, постановами Великої Палати 

Верховного Суду, чинними законами України та іншими нормативно-

правовими актами); 

 прийняття спільного наказу Офісу Генерального прокурора, 

Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції України, 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, а також 

інших органів виконавчої влади про затвердження Інструкції про 

координацію діяльності суб’єктів владних повноважень щодо 

представництва інтересів держави в суді та під час виконання судових 

рішень; 

 прийняття наказу Офісу Генерального прокурора щодо повного 

переходу на електронний документообіг між органами прокуратури різних 

рівнів, між органами прокуратури та органами Національної поліції України, 
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іншими правоохоронними органами України з використанням технології 

цифрового підпису (інформаційні листи, контрольні завдання та відповіді на 

них, вказівки прокурора, супровідні листи повинні надсилатися лише в 

електронному вигляді без дублювання на паперових носіях, що зумовить 

значну економію витратних матеріалів і людських ресурсів); 

 внесення змін до процесуальних кодексів України, Закону України 

«Про прокуратуру» (щодо повернення інституту законних вимог прокурора, 

які є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, 

посадових осіб і громадян та виконуються невідкладно або в передбачені 

законом чи визначені прокурором строки (ст. 8 «Обов’язковість виконання 

вимог прокурора» Закону України «Про прокуратуру» в редакції до 2014 р.)) 

та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення 

відповідальності суб’єктів владних повноважень за невиконання законних 

вимог прокурора (ст. 185-8 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення)); 

 прийняття окремого Наказу Офісу Генерального прокурора «Про 

організацію діяльності прокурорів щодо підтримання публічного 

обвинувачення в суді», який буде враховувати основні положення  

ст. ст. 337–341, 347, 349, 351–353, 363, 364 Кримінального процесуального 

кодексу України; 

 запозичення й упровадження в національне законодавство та 

юридичну практику французької моделі єдності судового корпусу, яка постає 

із взаємопов’язаних функцій суддів і прокурорів, коли прокурор може в будь-

який момент своєї кар’єри стати суддею, а суддя – прокурором. 

Наведений перелік напрямів удосконалення адміністративно-правового 

забезпечення реалізації функцій прокуратури України не є вичерпним через 

постійні зміни національного законодавства та нові виклики юридичної 

практики, що обґрунтовує перспективність подальшого наукового аналізу 

цієї тематики. 
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