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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації  

Необхідно наголосити, що положення, висновки і рекомендації, які 

містяться у дисертації, достатньою мірою науково обґрунтовані. Під час 

дослідження застосовано окремі методи, обрані автором з урахуванням 

специфіки визначеної мети, а також об’єкта і предмета дослідження. 

Об’єкт та предмет дослідження не викликають суттєвих зауважень. 

Так, об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у діяльності 

органів прокуратури. Предметом – є сучасна концепція адміністративно-

правового забезпечення функціонування органів прокуратури України. 

Можна стверджувати, що реалізація визначених завдань дозволила 

авторові досягти мети дослідження, яка полягає в подальшій розробці 

концепції адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури України та вироблення на цій основі пропозицій практичного, 

теоретико-методологічного та нормативно-правового характеру. 

Цьому сприяло виважене та кваліфіковане формування методологічної 

основи дисертації. 

Науковий апарат рецензованої дисертації та її автореферату є 

достатньо високим, матеріал викладений чітко, логічно, послідовно, 

доступно і юридично грамотно. Позиції, які відстоює автор, ґрунтуються на 

наявних досягненнях сучасного адміністративного права та процесу, 

положеннях суміжних дисциплін. Свої думки, висновки, пропозиції 

дисертант підтверджує фактами, критичним аналізом чинного законодавства, 

а також висловлених позицій провідних фахівців даної галузі. Доволі 

великою за обсягом та широкою є емпірична база дослідження, яку 

складають чинне, ретроспективне та перспективне законодавство України і 

зарубіжних країн, наукові праці з філософії права, теорії держави та права, 

теорії управління, конституційного, адміністративного права та процесу, 

кримінального права та процесу, юридичної публіцистики. Автор використав 
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достатню кількість літературних та нормативних джерел (366 найменувань) 

та творчо підійшов до їх опрацювання. 

Фактичний матеріал не лише репрезентативний із позицій широти 

охоплення об’єкта дослідження, але й адекватно опрацьований на сучасному 

науковому рівні. 

Характерним є те, що більшість положень, висновків і практичних 

рекомендацій, сформульованих у дослідженні, належним чином 

обґрунтована й апробована.  

Основні результати дослідження досить повно викладені у 

37 публікаціях, з них: 2 – монографії, 23 – статей у наукових фахових 

виданнях України та публікаціях у зарубіжних виданнях, 11 – науково-

практичних конференціях. Важливим аспектом проведеної дисертантом 

роботи є апробація результатів наукового пошуку. Автор давно і плідно бере 

участь у різноманітних наукових та науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, семінарах як на національному, так і міжнародному рівнях. 

Результати рецензованого дисертаційного дослідження було реалізовано в 

правоохоронній та законотворчій діяльності.  

Слід відзначити, що зміст тексту дисертації відповідає змістові 

опублікованих наукових праць за темою дослідження, а також наведеній 

загальній характеристиці роботи та викладенню її основного змісту і 

висновків у авторефераті. Констатуємо їх ідентичність. Структура дисертації 

побудована згідно з логікою викладення матеріалу, робота завершується 

чітко сформульованими висновками. Зміст та оформлення дисертаційного 

дослідження, а також списку використаних літературних та нормативних 

джерел відповідає встановленим вимогам.  

Отже, обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається обсягом та  

достовірністю використаних автором наукових джерел. 

 

 

Наукова новизна та достовірність результатів досліджень 
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Оцінюючи новизну основних положень дисертації, слід зауважити, що 

структура роботи, перелік і зміст розглянутих питань свідчать і про новизну 

дисертаційного дослідження. Дисертація є одним із перших комплексних 

монографічних досліджень у адміністративно-правовій науці, присвячених 

дослідженню сучасної концепції адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів прокуратури України. У результаті проведеного 

аналізу сформовано пропозиції спрямовані на вдосконалення концепції 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів прокуратури 

України. 

Можна підтримати більшість положень наукової новизни 

дисертаційної роботи Банаха Сергія Володимировича. Перш за все привертає 

увагу обґрунтування, в межах пункту наукової новизни, положення щодо 

поглибленого розуміння інформатизації прокурорської діяльності як 

середовища впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних, 

мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську 

(адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів органів прокуратур, 

що реалізується за допомогою системного організаційно-правового та 

фінансового забезпечення. 

Певною науковою новизною відзначається розгляд міжнародних 

рекомендацій та практики публічного адміністрування в органах 

прокуратури, ґрунтуючись на яких визначено такі стандарти: 

функціонування прокуратури поза межами кримінальної сфери, які 

стосуються дотримання балансу при розподілі повноважень законодавчої, 

виконавчої та судової влади; прийняття управлінських та процесуальних 

рішень; правового регулювання поведінки прокурорів шляхом її “етизації”; 

професійного добору на посади в органи прокуратури; контрольно-

наглядової діяльності за провадженням прокурора (с. 31). 

Слід акцентувати на визначенні періодизації розвитку органів 

публічного обвинувачення: 1. Прокуратура (інституції, які здійснювали схожі 

до функцій кримінальної юстиції та публічного обвинувачення) часів 

формування української державності; 2. Прокуратура (інституції, які 
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здійснювали схожі до функцій кримінальної юстиції та публічного 

обвинувачення) часів національно-визвольних рухів та козацької держави; 

3.Прокуратура (інституції, які здійснювали схожі до функцій кримінальної 

юстиції та публічного обвинувачення) часів перебування українських 

земельв складі імперій; 4.Органи прокуратури періоду боротьби за 

відновлення суверенітету на землях Української держави; 5.Органи 

прокуратури часів перебування українських земель в складі Радянського 

Союзу; 6.Органи прокуратури часів здобуття незалежності та відходу від 

радянськоїмоделі; 7.Органи прокуратури незалежної України до початку 

проведення системної реформи і виключення з числа функцій т.з. загального 

нагляду. 8. Органи прокуратури незалежної України в умовах системної 

реформи, зміни конституційного статусу, концепції функціонального 

наповнення їх діяльності, кадрової роботи тощо (с. 56-59). 

Слушною є думка дисертанта щодо удосконалення правого 

регулювання взаємовідносин з міжнародного співробітництва органів 

прокуратури України та досягнення ефективного координування процедури 

взаємної допомоги, на підставі міжнародних стандартів вважаємо за доцільне 

внести зміни до ст.92 Закону України «Про прокуратуру», доповнивши її 

положенням наступного змісту: «Держава сприяє спеціалізації прокурорів у 

сфері міжнародного співробітництва. Держава вживає відповідних заходів 

забезпечення прокурору, який реалізовує міжнародне співробітництво, 

безпосереднього направлення запиту про взаємну допомогу до органу 

запитуваної держави, у компетенції якого знаходиться проведення 

запитуваних дій, та прямого повернення цьому прокурору запитуваним 

органом отриманих доказів» (с. 127-128). 

Викликає інтерес аналіз досвіду організації прокуратури в країнах 

Європейського Союзу, який свідчить про її значний правозахисний 

потенціал, що виявляється у можливості представництва прокуратурою у 

суді інтересів громадян, насамперед, неповнолітніх осіб, осіб з інвалідністю, 

інших соціально незахищених верств населення. Крім того, як влучно 

зазначає дисертант посадові особи прокуратури уповноважені брати участь у 
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цивільному та інших видах некримінального судочинства з питань захисту 

державних, суспільних чи особистих інтересів (Німеччина, Іспанія, Польща, 

Франція) (с. 144-145). 

Слушною є позиція автора в частині визначення системи принципів 

організації та діяльності прокуратури: 1) загальні принципи, що визначають 

як організацію, так і діяльність прокуратури (принципи верховенства права, 

законності, демократизму та гуманізму); 2) принципи організації 

прокуратури (принцип системності побудови органів прокуратури, принцип 

конкурсного заміщення посад прокурорів, принцип прокурорського 

самоврядування та принцип прозорості організації прокуратури); 

3) принципи діяльності прокуратури (с. 150). 

Вагомим та таким, що заслуговує на увагу є виокремлення автором 

організаційних форм публічного адміністрування в органах прокуратури до 

яких віднесено: 1) роботу аналітичного спрямування; 2) планування робочого 

процесу; 3) проведення нарад, зборів трудового колективу, інших заходів 

внутрішньо-організаційного спрямування; 4) діловодство; 5) забезпечення 

управління, у тому числі інформаційне, кадрове, матеріально-технічне; 

6) надання допомоги методичної характеру підпорядкованим підрозділам 

(с. 158-159). 

Аналізуючи міжнародні нормативно-правові акти, дисертантом 

виокремлено наступні напрями співробітництва системи прокуратури 

України в міжнародному форматі, яка може мати декілька напрямків, а саме: 

надання міжнародної правової допомоги; видача осіб (екстрадиція); 

перейняття кримінального провадження та з інших передбачених такими 

договорами питань; встановлення, підтримання та розвиток контактів із 

компетентними установами іноземних держав і міжнародними організаціями, 

проведення заходів міжнародного співробітництва – зустрічі, переговори, 

конференції, семінари, круглі столи, тренінги, а також реалізація спільних 

проектів та програм співпраці (с. 177-178). 

Слушною є позиція автора в частині виокремлення адміністративних 

прав службовців прокуратури, які автор пропонує поділити на такі: 1) 
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загальні адміністративні права, до яких доцільно зарахувати публічні 

адміністративні права прокурорів як державних службовців; 2) спеціальні 

посадові адміністративні права, які включають права посадових осіб 

прокуратури, визначені спеціальним законом про прокуратуру, і поділяються 

на загальні посадові права прокурорів і права, які виникають під час 

виконання службових повноважень; 3) додаткові адміністративні права 

керівників прокуратури (с. 186). 

Слід акцентувати на визначенні кваліфікаційного рівня прокурорів, 

який автором запропоновано визначати у три етапи: перший – іспит у формі 

анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою 

виявлення знань та вмінь у застосуванні закону, відповідності здійснювати 

повноваження прокурора; другий – оцінка загальних здібностей та навичок 

на основі анонімного комп’ютерного тестування; третій – співбесіда з метою 

виявлення відповідності прокурора вимогам професійної компетентності, 

професійної етики та доброчесності. Для оцінки рівня володіння 

практичними вміннями та навичками прокурори також виконають письмове 

практичне завдання. 

Логічним синтезом наведених дисертантом положень стала їхня 

верифікація на практиці. У цьому контексті заслуговують на схвалення 

запропоновані автором зміни до чинного законодавства та згруповані 

напрями діяльності органів прокуратури, які потребують першочергового 

удосконалення, а саме: 

1. Вдосконалення адміністративно-правового статусу прокурора, як 

безпосереднього суб’єкта реалізації завдань і функцій держави передбачає 

підвищення рівня правової регламентації порядку реалізації окремих видів 

правозахисних функцій, розширення кола повноважень прокурора в 

зазначеній сфері, з одночасним підвищенням рівня його відповідальності. 

Важливим є досягнення правового балансу - з однієї сторони, надання 

прокурору повноважень, достатніх для ефективної реалізації, передбачених 

законодавством функції, а з іншої – виключення можливостей для 

зловживання цими повноваженнями (с. 266). 
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2. Запропоновано встановити на законодавчому рівні механізм 

розподілу справ між прокурорами із визначенням чітких та об’єктивних 

критеріїв, включаючи спеціалізацію, із забезпеченням основної засади 

безпосереднього розподілу справ – випадковості або автоматичності. 

Рекомендація спрямована на гарантування дотримання принципу 

внутрішньої незалежності прокурора як основоположного серед засад, 

визначених рамковими угодами та ключовими міжнародними 

рекомендаціями з метою утвердження внутрішньоуправлінської прозорості, 

незаангажованості та об’єктивності адміністративної моделі розподілу справ 

в органах прокуратури; 

3. Обгрунтовано доцільність доповнити Закон України «Про 

прокуратуру» окремими концептуальними та стратегічними приписами 

щодо інформатизації і впровадження інформаційних технологій в діяльність 

органів прокуратури як стратегічного і системного явища; 

4. Доведена необхідність внести зміни до ст. 16 Закону України «Про 

прокуратуру», передбачивши можливість ротації прокурорів після 

закінчення відповідного терміну перебування на посаді або визначивши 

строки перебування прокурора на посаді з обмеженням права займати 

посаду більше ніж два строки підряд. Пропозиція спрямована на обмеження 

концентрації публічного впливу у сфері правоохоронної діяльності; 

На мою думку, слушним є пропозиція автора в частині визначення 

представницьких повноважень керівника, автор пропонує вважати зовнішньо-

управлінськими, а організаційні, розпорядчі, дисциплінарні, затверджувальні, 

кваліфікаційні, аналітичні та нормотворчі – внутрішньо-організаційними з 

урахуванням наступних доводів: керівник органу прокуратури лише при 

здійсненні представницьких повноважень виконує управлінську діяльність за 

межами ввіреного йому органу прокуратури; реалізуючи різні види 

повноважень керівник органу прокуратури налагоджує діяльність в межах 

конкретного органу прокуратури (с. 298-299). 

Можна підтримати позицію дисертанта в частині рекомендацій 

концептуального змісту з урахуванням міжнародної практики 
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організаційного забезпечення органів прокуратури в іноземних державах: 

запозичити досвід проведення щорічних навчань прокурорів, що складалися 

біз правових та практичних тренінгів з огляду на стратегічні рішення, зміни у 

законодавстві, ІТ-системах та потреб прокуратури; збільшити 

наповнюваність офіційного сайту Офісу Генерального прокурора, 

включаючи всебічне надання інформації, порад, інструкцій щодо заповнення 

процесуальних документів досудового розслідування у кримінальному 

провадженні, поради потерпілим, для збільшення відкритості в організації та 

функціонуванні прокуратури; розробити публічний реєстр документів 

прокуратури; запровадити практику call-центрів, chat-ботів і використання 

відеоконференцій для організації прийому громадян прокурорами вищого 

рівня (с. 377-378).  

Дисертація написана українською мовою, стиль написання 

відрізняється об’єктивністю викладення матеріалу, логічністю і не викликає 

зауважень. Дисертант викладає матеріал згідно із вимогами до наукових 

праць, що подаються до друку, а також виявляє високу культуру у 

використанні цитат. Структура і зміст роботи свідчать про цілісність 

дослідження. Робота завершується сформульованими висновками, 

пропозиціями щодо вдосконалення чинного законодавства України.  

Автореферат дисертації за своїм змістом відповідає основним 

положенням дисертації. Публікації автора достатньо повно відображають 

зміст дисертації. 

У дисертації визначено нові підходи присвячені дослідженню сучасної 

концепції адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури України. У результаті проведеного аналізу сформовано 

пропозиції спрямовані на вдосконалення законодавства України та діяльності 

відповідних суб’єктів взаємодії. 

 

Наукова і практична цінність дисертації  

Викладені в дисертації теоретичні положення, узагальнення і 

пропозиції мають як загальнотеоретичне, так і спеціально галузеве значення 
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для адміністративного права та процесу. Зокрема, результати дослідження 

можуть бути використані та використовуються: у науково-дослідній сфері – у 

подальшому розробленні теорії адміністративного права щодо діяльності 

органів кримінальної юстиції та правоохоронних органів; як 

фундаментальної основи для розв’язання ситуаційних проблем 

адміністративно-правового забезпечення прокурорської діяльності; у 

правозастосовній діяльності – у практичній діяльності працівників 

прокуратури під час прийняття управлінських рішень, співпраці з 

громадянським суспільством тощо; у навчальному процесі – для розроблення 

та викладання навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Інформаційне право»; у правотворчій та нормотворчій діяльності – для 

вдосконалення законодавства з питань прокурорської діяльності та 

нормативного регулювання управлінського процесу в органах прокуратури, 

зокрема у розробленні відомчих нормативно-правових актів, проектуванні 

рішень адміністративно-правового характеру. 

Положення, які викладені в дисертації та виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать 

співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовуються. 

Висновки та положення дисертації мають повністю самостійний характер. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації  

Позитивна оцінка окремих аспектів рецензованої роботи та 

проведеного дисертаційного дослідження в цілому не виключає можливості і 

необхідності висунути низку зауважень критичного характеру, які 

потребують певної конкретизації, а в окремих випадках, додаткової 

аргументації положень дисертації. Зокрема:  

1. У пункті наукової новизни автор зазначає про удосконалення 

формування періодизації розвитку прокуратури шляхом поділу на історико-

політичні етапи, кожен з яких, визначає особливості конкретно взятого 

історичного періоду, характеризує органи прокуратури (або органи 

публічного обвинувачення) крізь призму їхнього публічно-правового 
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становища у системі органів влади й правоохоронних органів, а також 

повноважень та функцій, якими вони наділені.  

На нашу думку, слід було з’ясувати не лише певний перелік 

історичних періодів, але й визначити позитивні аспекти їх функціонування 

та розвитку, становлення їх правового статусу та удосконалення діяльності 

з чіткими пропозиціями подальшого концептуального формування 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури та формування стратегічного бачення їх подальшого 

інституційного становлення. 

2. Визначаючи місце інформаційно-правового забезпечення органів 

прокуратури в управлінському процесі як сучасного невід’ємного 

інструменту ефективного виконання органами прокуратури поставлених 

завдань. Автором запропоновано основні елементи Концепції 

інформаційного забезпечення прокуратури України, яка спрямована на 

задоволення як загальновідомчих, так і персонально-службових потреб. 

Зазначена позиція автора заслуговує на увагу та відповідну деталізацію в 

частині визначення структурного бачення Концепції інформаційного 

забезпечення прокуратури України, урегулювання нею відповідних питань 

та місце в системі правового забезпечення діяльності органів прокуратури 

України. 

3. У підрозділі 2.2 «Зарубіжний досвід організації прокуратури» 

проаналізовано досвід діяльності органів прокуратури в Федеративній 

Республіці Німеччини, Королівстві Іспанії, Республіки Польща, 

Французької Республіки. Дисертантом досить влучно обґрунтовується, що 

численні стандарти у механізмі організації та управління в органах 

прокуратури, що напрацьовані міжнародними організаціями, а також 

практика функціонування органів прокуратури в європейських країнах 

встановлюють дуже високі вимоги до прокуратури. Проте зі змісту 

дисертаційного дослідження, чітко не зрозуміло, які пропозиції автор 

виокремлює в частині їх впровадження в діяльність органів прокуратури 
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України чи подальшого формування сучасної концепції їх подальшого 

функціонування. 

4. В межах рекомендацій концептуального змісту з урахуванням 

міжнародної практики організаційного забезпечення органів прокуратури в 

іноземних державах, дисертант пропонує розробку публічного реєстру 

документів прокуратури. Зазначена пропозиція носить досить дискусійне 

спрямування та потребує відповідної деталізації в частині забезпечення 

функціонування відповідного реєстру (його утримувачем), процедурою його 

наповнення та доступності (публічності), переліку відповідної документації, 

строків подання тощо. 

5. У дисертації бракує науково-методологічного інструментарію 

стосовно формулювання ключових і базових понять та категорій 

дослідження, адже дисертант здебільшого спирається на власні наукові 

пошуки в межах уже існуючих понять, натомість бракує методів лінгвістики, 

за допомогою яких і можна наблизитися до формування уніфікованого 

тезаурусу понять щодо адміністративно-правового забезпечення діяльності 

органів прокуратури. 

Утім, зазначені зауваження не знижують наукової цінності та 

загального позитивного враження від наукової праці, а дискусійність низки її 

положень свідчить про складність досліджуваної проблеми, наявність у 

автора власних думок щодо концептуальних положень дослідження та певну 

наукову зрілість. 

Висновок 

Дисертація є самостійним доробком автора, посилання на наукові праці 

оформлені належно. Наукові статті, опубліковані за темою дисертаційного 

дослідження у фахових виданнях, свідчать про якість проведеної роботи, 

базуються на особистих поглядах та результатах праці дисертанта. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог Міністерством освіти та науки 

України. 




