
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

 

 

БАНАХ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 

 

 

УДК 342.951 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

УКРАЇНИ 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело 

 

 

 

___________________________ С.В. Банах 

 

 

 

Науковий консультант – Гречанюк Сергій Костянтинович,  

доктор юридичних наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2021

https://teacode.com/online/udc/34/342.951.html


2 

 

АНОТАЦІЇ 

 

Банах С.В. Сучасна концепція адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів прокуратури України. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Західноукраїнський національний університет, 

Тернопіль, 2021; Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертація є сучасним комплексним дослідженням та продовженням 

наукової розробки питань адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів прокуратури України в умовах реформування. 

Наукова новизна обумовлена формуванням, доведенням та отриманням нових 

знань за тематикою роботи, предмет якої є актуальним та важливим 

напрямком наукового пізнання. У дисертації сформовано та обґрунтовано 

низку нових, удосконалено існуючі важливі положення для теорії 

адміністративного права та практики публічного адміністрування в органах 

прокуратури України. У роботі: здійснено історико-правовий аналіз 

становлення та розвитку органів публічного обвинувачення в Україні, а також 

визначено етапи розвитку національної ідентичності адміністративно-

правового забезпечення органів прокуратури; визначено місце прокуратури в 

сучасній системі органів публічної влади та правоохоронних органів, зміну 

ролі та статусу, а також здатності впливати на суспільні та державницькі 

процеси в процесі її реформування; охарактеризовано систему міжнародних 

стандартів адміністрування в органах прокуратури та встановлено їх вплив на 

національну практику організації публічного обвинувачення; досліджено 

зарубіжний досвід організації прокуратури, а також виокремлено на його 

основі сучасні інституційні вимоги до вітчизняних органів прокуратури; 

з’ясовано сутність та елементи публічного адміністрування в органах 

прокуратури України; розкрито зміст ключових фінансово-правових процесів, 
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що відбуваються в органах прокуратури України; запропоновано сучасну 

структуру та рівні адміністративно-правового статусу службовців 

прокуратури України; охарактеризовано ключові адміністративно-правові 

аспекти формування та функціонування системи роботи з персоналом в 

органах прокуратури України; з’ясовано та проаналізовано адміністративно-

правовий статус посадових осіб органів прокуратуриУкраїни; проаналізовано 

стан та перспективи удосконалення механізму професійного відбору на 

прокурорську службу; досліджено адміністративно-правові засади діяльності 

керівників органів прокуратури України; визначено систему правового 

забезпечення інформатизації та інформаційних процесів прокуратури; 

охарактеризовано мету та засоби оцінки транспарентності органів 

прокуратури України; здійснено оцінку сучасного стану реформування 

органів прокуратури України та визначено наступні кроки для подальшого 

удосконалення функціонування цього органу.  

У роботі уперше на теоретико-методологічному рівні, з урахуванням 

попередніх надбань адміністративно-правової науки, запропоновано 

Концепцію адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури із горизонтальною та вертикальною комплементарною 

структурою. Елементами, які утворюють горизонтальний блок є: нормативно-

правове забезпечення (в тому числі управлінські рішення), права, обов’язки, 

обмеження (заборони), гарантії, відповідальність, стандарти етичної 

поведінки, процедура призначення та звільнення з роботи. Вертикальний 

сегмент охоплює адміністративно-правове забезпечення інституції 

прокуратури загалом, керівників, прокурорів та службових осіб органів 

прокуратур. 

Розгляд генезису інституцій публічного обвинувачення на землях 

України дозволив сформувати наукове бачення сучасних органів прокуратури 

України як результату прагнення до запровадження нової моделі 

процесуального керівництва, участі у кримінальному процесі на стороні 

держави, а також запровадження ефективного механізму захисту прав людини 
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і громадянина, інтересів держави, який передбачає інституційну розбудову 

системи управління ґрунтуючись на вимогах проведеної адміністративно-

територіальної реформи, у взаємозв’язку з трансформацією правоохоронної 

системи та системи судоустрою, поєднану із модернізацією матеріального та 

процесуального законодавства. 

Адміністративно-правовий статус прокурора запропоновано вважати як 

один із ключових формуючих компонентів концепції адміністративно-

правового забезпечення органів прокуратури, який містить 3-рівневу 

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

вдосконалення правового регулювання прокурорської діяльності може 

передбачати оптимізацію порядку реалізації окремих видів повноважень з 

одночасним підвищенням стандартів відповідальності на кожному окремому 

рівні реалізації адміністративно-правового статусу. 

Визначено основні елементи правового та організаційного забезпечення 

публічного адміністрування в органах прокуратури, які охарактеризовані та 

детально розглянуті крізь призму правової природи діяльності, мети, завдань 

та функцій. 

“Етизацію” державної служби в органах прокуратури запропоновано 

розглядати як сучасний адміністративно-правовий метод підвищення 

корпоративних та адміністративних стандартів, що спрямований на 

укорінення етичних норм у поведінку та адміністративну діяльність 

прокурора при виконанні ним функціональних завдань та поводженні поза 

межами служби. 

У результаті аналізу реформаційних процесів у прокуратурі (включаючи, 

позбавлення останньої т.з. загального нагляду) обґрунтовано наслідки для її 

публічно-правового статусу та становища, що стали основними векторами 

подальшого інституційно-функціонального розвитку прокуратури (розвитку 

принципу незалежності, гарантій його реалізації; розширенню інформаційної, 

координаційної ролі прокуратури в правоохоронній системі та у суспільстві 
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загалом; переосмисленню засобів та методів адміністративно-правового 

впливу на утвердження законності в державі). 

Аналізуючи наукові публікації історико-правового змісту, в яких 

визначається періодизація розвитку органів публічного обвинувачення, 

констатується досить архаїчний підхід, згідно з яким етапи розвитку цього 

органу визначаються крізь періоди розвитку державності на території сучасної 

України. Так, зокрема, виділяються наступні періоди: 1. Прокуратура 

(інституції, що реалізували подібні до функцій кримінальної юстиції та 

публічного обвинувачення) часів формування української державності; 2. 

Прокуратура (інституції, що реалізували подібні до функцій кримінальної 

юстиції та публічного обвинувачення) часів національно-визвольних рухів та 

козацької держави; 3. Прокуратура (інституції, що реалізували до функцій 

кримінальної юстиції та публічного обвинувачення) часів перебування 

українських земель у складі імперій; 4. Органи прокуратури періоду боротьби 

за відновлення суверенітету на землях Української держави; 5. Органи 

прокуратури часів перебування українських земель у складі Радянського 

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

радянської моделі; 7. Органи прокуратури незалежної України до початку 

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

нагляду. 8. Органи прокуратури незалежної України в умовах системної 

реформи, зміни конституційного статусу, концепції функціонального 

наповнення їх діяльності, кадрової роботи тощо. 

Значення дослідження генезису розвитку органів публічного 

обвинувачення полягає в тому, що його розуміння дозволяє сформувати чітке 

методологічне уявлення про сучасну функціональну і структурну 

архітектоніку органів прокуратури і розуміння реформ, що відбуваються, їх 

наслідки та перспективи, проблеми та успіхи. Ключове значення для 

трансформації сучасної прокуратури мали зміни у функціональному змісті її 

діяльності, а також конституційні перетворення системи кримінальної 

юстиції, що спричинили незворотні процеси реформування.  
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Проведення низки реформ судової та правоохоронної системи вплинули 

та змінили роль і місце органів прокуратури в системі органів публічної 

влади. Але чинне законодавство прямо не вказує на їхню приналежність до 

конкретної з гілок влади. Останні законодавчі зміни викликані бажанням 

привести роботу прокуратури у відповідність до європейських стандартів та 

запровадити першочергові і, багато в чому, тимчасові заходи, пов’язані 

передусім із кадровим перезавантаженням органів прокуратури шляхом 

атестації чинних прокурорів, а також надання можливості всім доброчесним 

кандидатам, які мають належні теоретичні знання та практичні навички, на 

конкурсних засадах зайняти посаду прокурора у будь-якому органі 

прокуратури. 

Чинне законодавство про прокуратуру значно зменшило коло 

інструментів прокурорського реагування, що змінило вектор взаємовідносин 

прокуратури в системі інших органів влади. Скасування т.з. загального 

нагляду не позбавило систему органів прокуратури можливості брати участь у 

публічно-правових відносинах, разом з тим, нинішня концепція участі у таких 

відносинах повинна характеризуватися більшою паритетністю і вмінням 

ефективно використовувати інструменти співпраці та заходи публічного 

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

реформування правоохоронної системи є важливим кроком у побудові 

європейської моделі прокуратури, створенні сильного та дієвого механізму 

правового захисту людини та громадянина. 

Управління всією системою органів прокуратури України – це загалом 

діяльність, спрямована на оптимізацію роботи з виконання завдань і функцій 

прокурорської системи, покладених на неї Конституцією України і Законом 

України “Про прокуратуру”. Проведений у роботі аналіз наукових підходів 

щодо особливостей публічного адміністрування в органах прокуратури 

свідчить про важливість та одночасно складність виконання покладених на 

цей орган державою обов’язків. Публічне адміністрування повинно 

проводитися з обґрунтуванням вимог до науково-методичного забезпечення 
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діяльності органів прокуратури України, що сприятиме дотриманню 

принципу законності в роботі самої прокуратури та адаптації її діяльності до 

законодавства зарубіжних країн, і враховуватимуть потреби суспільного 

розвитку.  

Реформа прокуратури є вкрай необхідним процесом в євроінтеграції 

України, за умов якої відбудуться зміни статусу прокуратури (включаючи 

Генерального прокурора), ролі та функцій прокурорів на місцях, а також 

обмеження деяких вже існуючих функцій. У результаті стверджується, що 

запропонована реформа в частині діяльності прокуратури зможе наблизити її 

до європейських стандартів. Проте, необхідно відмітити, що структура 

реформи не позбавлена недоліків, які мають бути усунуті з метою 

оптимального співставлення в організації та діяльності прокуратури України 

для забезпечення та захисту конституційних прав окремих громадян, держави 

та українського суспільства загалом. 

Виокремлюється стратегічна мета реформування прокуратури – перехід 

від карального органу до органу захисту прав людини та суспільства, з метою 

відповідності функціонування системи прокуратури вимогам демократичного 

суспільства. Остання мета досягається складними трансформаційними 

процесами, оскільки за прокуратурою України закріплені традиційні функції, 

притаманні ще для соціалістичного суспільства (здійснення кримінального 

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

а також підтримання державного обвинувачення), на противагу їм, 

демократична функція прокуратури, в першу чергу, повинна забезпечити 

захист прав людини та суспільства. 

Система підготовки, відбору та зарахування претендентів на посади 

прокурорів розглядається як адміністративні процедури (послідовні кадрові, 

організаційні, управлінські процеси), які в сукупності забезпечують 

формування та функціонування персоналу системи прокуратури і спрямовані 

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

сучасної концепції кадрової роботи в органах прокуратури є широке 
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використання конкурсних процедур, які вважаються ефективним запобіжним 

способом відновлення довіри до цього органу кримінальної юстиції, а також 

залучення до роботи в системі прокуратури нових, професійних, 

неангажованих працівників.   

Нехтування інструментами визначення та законодавчого закріплення 

культури прокурорської діяльності при атестації працівників можуть звести 

нанівець результат спеціалізованого навчання (що також перебуває у стадії 

реформування й потребує чіткості й  розуміння головної потреби: захисту 

прав людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права)  

або дати мінімальний ефект від застосування відповідного досвіду роботи та 

конструктивного використання  особистісних,  ділових здібностей, морально-

етичних якостей прокурора. 

Ключові слова: орган прокуратури, адміністративно-правове 

забезпечення, адміністративно-правовий статус, транспаретність, публічне 

адміністрування, керівник, інформаційно-правове забезпечення, 

інформатизація, етичні норми, реформа, професійний відбір. 

 

SUMMARY 

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

functioning of the prosecutor's office of Ukraine. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

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

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

information law. - Western Ukrainian National University, Ternopil, 2021; 

Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2021. 

The dissertation is a modern complex research and continuation of scientific 

development of questions of administrative and legal maintenance of functioning of 

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

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

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

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

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

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

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

of development of national identity of administrative and legal maintenance of 

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

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

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

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

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

organizing public prosecution is established; the foreign experience of the 

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

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

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

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

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

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

employees of the Prosecutor's Office of Ukraine are proposed; characterized the key 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

identified to further improve the functioning of this body. 
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For the first time at the theoretical and methodological level, taking into 

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

of administrative and legal support for the functioning of the prosecutor's office 

with horizontal and vertical complementary structure is proposed. The elements that 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rights. institutional development of the management system based on the 

requirements of the administrative-territorial reform, in conjunction with the 

transformation of the law enforcement system and the judicial system, combined 

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

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

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

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

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

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

raising the standards of responsibility at each level of implementation of 

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

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

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

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

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

of raising corporate and administrative standards, aimed at introducing ethical 

norms into the prosecutor's conduct and administrative activities in performing 
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functional tasks and behaving outside the service. As a result of the analysis of 

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

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

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

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

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

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

the rule of law in the state). 

Analyzing scientific publications of historical and legal content, which 

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

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

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

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

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

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

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

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

(institutions that performed similar functions of criminal justice and public 

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

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

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

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

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

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

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

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

functional content of their activity, personnel work, etc. 

The significance of the study of the genesis of the development of public 

prosecution bodies is that its understanding allows to form a clear methodological 

idea of modern functional and structural architecture of the prosecutor's office and 
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understanding of ongoing reforms, their consequences and prospects, problems and 

successes. The changes in the functional content of its activity, as well as the 

constitutional transformations of the criminal justice system, which led to 

irreversible reform processes, were of key importance for the transformation of the 

modern prosecutor's office. 

Carrying out a number of reforms of the judicial and law enforcement system 

have influenced and changed the role and place of the prosecutor's office in the 

system of public authorities. But the current legislation does not explicitly indicate 

that they belong to a particular branch of government. Recent legislative changes 

are motivated by the desire to bring the work of the prosecutor's office in line with 

European standards and to introduce priority and, in many respects, temporary 

measures, primarily related to staff reshuffle theoretical knowledge and practical 

skills, on a competitive basis to take the position of prosecutor in any body of the 

prosecutor's office. 

The current legislation on the prosecutor's office has significantly reduced the 

range of tools for the prosecutor's response, which has changed the vector of the 

relationship between the prosecutor's office in the system of other authorities. 

Abolition of the so-called General supervision did not deprive the prosecution 

system of the opportunity to participate in public relations, however, the current 

concept of participation in such relations should be characterized by greater parity 

and the ability to effectively use the tools of cooperation and public influence that 

remain in its arsenal. Renewal of the prosecutor's office on the way to reforming the 

law enforcement system is an important step in building a European model of the 

prosecutor's office, creating a strong and effective mechanism for legal protection of 

man and citizen. 

Management of the entire system of prosecutor's offices of Ukraine is, in 

general, an activity aimed at optimizing the work on the tasks and functions of the 

prosecutorial system assigned to it by the Constitution of Ukraine and the Law of 

Ukraine “On the Prosecutor's Office”. The analysis of scientific approaches to the 

peculiarities of public administration in the prosecutor's office testifies to the 
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importance and at the same time the complexity of fulfilling the responsibilities 

assigned to this body by the state. Public administration should be carried out with 

justification of requirements for scientific and methodological support of the 

prosecutor's office of Ukraine, which will promote compliance with the principle of 

legality in the work of the prosecutor's office and adaptation of its activities to 

foreign legislation and take into account social development needs. 

The reform of the prosecutor's office is an essential process in Ukraine's 

European integration, which will change the status of the prosecutor's office 

(including the Prosecutor General), the role and functions of local prosecutors, and 

limit some of the existing functions. As a result, it is claimed that the proposed 

reform in terms of the prosecutor's office will be able to bring it closer to European 

standards. However, it should be noted that the structure of the reform is not 

without its shortcomings, which should be eliminated in order to optimally compare 

the organization and activities of the Prosecutor's Office of Ukraine to ensure and 

protect the constitutional rights of individuals, the state and Ukrainian society as a 

whole. 

The strategic goal of reforming the prosecutor's office is highlighted - the 

transition from a punitive body to a body for the protection of human rights and 

society, in order to comply with the functioning of the prosecutor's office system to 

the requirements of a democratic society. The latter goal is achieved by complex 

transformation processes, as the Prosecutor's Office of Ukraine has traditional 

functions inherent in socialist society (criminal prosecution, prosecution, and 

prosecution), in contrast to the democratic function of the Prosecutor's Office. first 

of all, it must ensure the protection of human and social rights. 

The system of training, selection and enrollment of candidates for the position 

of prosecutors is considered as administrative procedures (consistent personnel, 

organizational, managerial processes), which together ensure the formation and 

functioning of the staff of the prosecutor's office and aimed at quality, rational and 

efficient staffing. A feature of the modern concept of personnel work in the 

prosecutor's office is the widespread use of competitive procedures, which are 
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considered an effective preventive way to restore confidence in this body of 

criminal justice, as well as attracting new, professional, non-partisan employees. 

Ignoring the tools for defining and legislating the culture of prosecution in the 

certification of employees can nullify the results of specialized training (which is 

also in the process of reform and requires clarity and understanding of the main 

need: protection of human rights and fundamental freedoms, rule of law) relevant 

work experience and constructive use of personal, business abilities, moral and 

ethical qualities of the prosecutor. 

Key words: prosecutor's office, administrative and legal support, 

administrative and legal status, transparency, public administration, manager, 

information and legal support, informatization, ethical norms, reform, professional 

selection. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Прагнення України до досягнення 

передових стандартів правової держави є одним із чинників, що протягом 

останніх років обумовлюють модернізацію системи кримінальної юстиції та 

правоохоронних органів. Інституційно-функціональне перезавантаження 

органів прокуратури є яскравим прикладом пошуку балансу у забезпеченні 

законності, поваги до прав і свобод людини та здійснення ефективного 

публічного обвинувачення. Причому адміністрування у системі органів 

прокуратури останнім часом зазнало суттєвих змін, адже трансформація 

відбулася в моделі управління, ключових функціях, а відтак, й місця у 

системі органів публічної влади. Говорячи про етапи правової ідентифікації 

прокуратури упродовж становлення незалежності України, можна визначити, 

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

нагляду як застарілого пострадянського пережитку та формування за його 

наслідками оновленого конституційного органу. Однак, насправді такі 

перетворення не завершили дискусію, а навпаки - порушили ряд нових 

питань публічного адміністрування органів прокуратури. Сучасна модель 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури характеризується перехідним станом, що з одного боку 

передбачає значну кількість проблем та не вирішених, або не узгоджених 

питань, а з іншого – започатковує перспективу формування нових стандартів 

діяльності, що ґрунтуватимуться на новому, сучасному досвіді та кращих 

зарубіжних практиках. 

Варто відзначити, що практика функціонування прокуратури в країнах 

Європейського Союзу засвідчує важливу роль прокуратури як органу 

публічного обвинувачення, так і органу забезпечення дотримання законності 

поза межами кримінального процесу. Концепція адміністративно-правового 

забезпечення цього органу кримінальної юстиції формувалася внаслідок 
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впливу різних історико-правових, політичних й організаційних чинників 

минулого та сучасності: способу, методів та форм менеджменту в публічній 

сфері, обсягу процесуальних, адміністративних та дискреційних 

повноважень, розвинутості колегіальних органів управління та 

дисциплінарного впливу, вимог до професії прокурора та його етичного 

образу, взаємодії з органами влади та громадянським суспільством, форм 

публічного впливу на утвердження законності, захисту прав людини, 

інтересів держави тощо. Як відзначаєтться у Висновку № 3 (2008) 

Консультативної ради європейських прокурорів «…функціонування 

прокуратури за межами кримінальної сфери може виправдовуватися лише її 

загальним завданням діяти «від імені суспільства та у державних інтересах, 

забезпечувати застосування закону» і що такі функції не можуть ставити під 

сумнів принцип розподілу повноважень законодавчої, виконавчої та судової 

гілок влади…». Україна як сучасна демократична країна не стала винятком й 

услід за більшістю розвинутих держав формує власну модель публічного 

адміністрування системи органів кримінальної юстиції, ключову роль у якій 

займає саме прокуратура.  

Починаючи з кінця 2014 року, в Україні відбулося більше двадцяти 

змін та доповнень до нового Закону України «Про прокуратуру» 

від 14.10.2014 № 1697-VII, що ініційовані як в межах відомчої реформи, так і 

є наслідком перетворень антикорупційних, адміністративних, кримінально-

процесуальних, інформаційних та інших аспектів функціонування цих 

органів. У 2019 році розпочато нову реформу, що спрямована на підвищення 

фаховості, прозорості, ефективності управління в органах прокуратури. Такі 

процеси демонструють актуальність та засвідчують практичну необхідність 

комплексного підходу до вирішення проблеми сучасного адміністративно-

правового забезпечення функціонування органів прокуратури України, а 

також напрямків їхнього реформування. Оскільки публічне адміністрування 

в органах прокуратури є фундаментальним для всього механізму управління 

у системі кримінальної юстиції, концептуальне переосмислення його 
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елементів дозволяє побудувати інституцію, що відповідатиме сучасним 

вимогам та потребам суспільства й держави. 

Актуальність реформування органів прокуратури зумовила появу 

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

змісту, які досі не знайшли свого доктринального супроводу. Низка 

ґрунтовних праць, що стосуються окремих сфер та напрямків діяльності 

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

втратили науково-практичну цінність або потребують доопрацювання.  

Тим не менше, варто відзначити вчених – представників правової 

науки, праці яких сприяли формуванню базових засад концепції 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури. Серед них: В. Авер’янов, Г. Атаманчук, О. Бандурка, Л. Біла, 

М. Бояринцева, С. Ківалов, В. Колпаков, Т. Коломоєць, В. Малиновський, М. 

Мельник, М. Пашковська, А. Піголкин, В. Пузирний, О. Скакун, А. Сурилов, 

О. Харитонова та інші. 

Не менш важливим є узагальнення досвіду організації прокурорських 

систем у зарубіжних країнах. Окрема частина науковців присвячувала свої 

праці згаданому напрямку (О. Білоус, Д. Голосніченко, А. Демідов, 

В. Джуманазарова, А. Клітинська, Т. Колеснік, О. Копиленко, О. Маслова, 

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

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

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

результатів дало можливість коректно сформувати напрямок пошуку 

позитивного міжнародного досвіду для впровадження в сучасних реаліях 

Української держави.  

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

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

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

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

А. Трухан, П. Шумський сконцентрували свою увагу на засадах та правових 
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аспектах організації діяльності органів прокуратури в різний період їх 

становлення та розвитку. Положення та окремі висновки містять конкретні 

ідеї та важливі досягнення наукової думки щодо системи прокуратури, її 

функцій та управлінського механізму. Врахування думок та узагальнень 

сформувало авторське уявлення про правову природу управління, основи 

публічного адміністрування та адміністративно-правове забезпечення 

функціонування органів прокуратури. 

Становлення інформаційно-правової концепції в діяльності органів 

прокуратури прослідковується у працях наступних науковців: В. Кашка, 

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

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

стало очевидним формування окремого самостійного напрямку 

адміністративно-правового забезпечення - інформаційного. Транспарентність 

є сучасним вектором удосконалення публічного адміністрування в органах 

прокуратури.  

Джерелом синтезу доктринальних напрацювань стали окремі 

положення суміжних праць, близьких до предмету дослідження цієї роботи. 

Серед основних представників слід відзначити наступних вчених: 

В. Бабенко, Р. Басараб, Д. Д’ячков, Ю. Данильченко, О. Кобилянський, 

С. Кулинич, А. Курись, О. Мартинюк, С. Марченкова, В. Миколенко, 

Н. Рибалка, А. Тогобіцька-Громова, Ю. Ударцов, П. Шаганенко, 

А. Шаповалов, В. Шуба, М. Якимчук та ін. Але у зазначених працях 

розкриваються лише окремі сторони адміністративно-правового положення 

прокуратури. Наприклад, сутність, елементи та зміст адміністративно-

правових відносин за участю прокуратури висвітлено у праці В. Шуби 

(Шуба В.В. «Адміністративно-правові відносини в діяльності органів 

прокуратури України»). М. Якимчук ґрунтовно досліджує управлінський 

аспект адміністративно-правового забезпечення (Якимчук М. К. 

«Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України»). 

Елементи адміністративно-правового статусу знайшли своє відображення у 
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праці С. Марченкової (Марченкова С.О. «Адміністративно-правовий статус 

прокуратури України»). У згаданих та інших суміжних дослідженнях 

констатується відсутність єдиної позиції.  

Усі перераховані чинники зумовлюють необхідність подальшої 

наукової розробки концепції адміністративно-правового забезпечення 

функціонування органів прокуратури в Україні в умовах реформи системи 

інституцій  публічного управління та кримінальної юстиції, що й обумовлює 

актуальність цієї роботи. 

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

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

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

теми науково-дослідної роботи кафедри конституційного,  адміністративного 

та фінансового права Тернопільського національного економічного 

університету «Правове забезпечення публічного адміністрування в сфері 

економіки» (номер державної реєстрації 0116U000174). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є подальша 

розробка концепції адміністративно-правового забезпечення функціонування 

органів прокуратури України та вироблення на її основі пропозицій 

практичного, теоретико-методологічного та нормативно-правового 

характеру. 

Для реалізації мети у дисертації поставлено наступні завдання: 

- здійснити історико-правовий аналіз становлення та розвитку 

органів публічного обвинувачення в Україні, а також визначити етапи 

розвитку національної ідентичності адміністративно-правового забезпечення 

органів прокуратури; 

- окреслити місце прокуратури у сучасній системі органів публічної 

влади та правоохоронних органів, зміну її ролі та статусу, а також здатності 

впливати на суспільні та державницькі процеси у ході її реформування; 
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- охарактеризувати систему міжнародних стандартів адміністрування 

в органах прокуратури та з’ясувати їх вплив на національну практику 

організації публічного обвинувачення; 

- дослідити зарубіжний досвід організації прокуратури, а також 

виокремити на його основі сучасні інституційні вимоги до вітчизняних 

органів прокуратури; 

- з’ясувати сутність та елементи публічного адміністрування в 

органах прокуратури України; 

- розкрити зміст ключових фінансово-правових процесів, що 

відбуваються в органах прокуратури України; 

- запропонувати сучасну структуру та рівні адміністративно-

правового статусу службовців прокуратури України; 

- охарактеризувати ключові адміністративно-правові аспекти 

формування та функціонування системи роботи з персоналом в органах 

прокуратури України; 

- з’ясувати та проаналізувати адміністративно-правовий статус 

посадових осіб органів прокуратури України; 

- проаналізувати стан та перспективи удосконалення механізму 

професійного відбору на прокурорську службу; 

- дослідити адміністративно-правові засади діяльності керівників 

органів прокуратури України;  

- визначити систему правового забезпечення інформатизації та 

інформаційних процесів прокуратури; 

- охарактеризувати мету та засоби оцінки транспарентності органів 

прокуратури України; 

- здійснити оцінку сучасного стану реформування органів 

прокуратури України та визначити наступні кроки для подальшого 

удосконалення функціонування цього органу.  

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають в 

діяльності органів прокуратури. 
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Предметом дослідження є сучасна концепція адміністративно-

правового забезпечення функціонування органів прокуратури України. 

 Методи дослідження. Методологічна основа дослідження охоплює 

загальнонаукові та спеціально-правові методи наукового пізнання, що у 

своїй синергії забезпечують отримання нових знань та висновків у контексті 

предмету дослідження. Історико-правовий та діалектичний методи дали 

можливість проаналізувати еволюцію поглядів щодо публічного 

адміністрування в органах прокуратури, становлення функцій прокуратури 

та етапів реформування органів прокуратури (підрозділи 1.1., 1.2., 3.2.). 

Метод системного аналізу дав можливість сформувати структуру 

дисертаційного дослідження. За допомогою семантичного та 

гносеологічного методів було визначено категоріальний апарат. 

Аксіологічний метод став у нагоді при суміщенні морально-правових вимог 

до професії прокурора та виокремленні ідеї «етизації» на основі важливості 

поведінки у виконанні функцій прокуратури (підрозділи 4.1., 4.2.). 

Виокремлено міжнародні стандарти професійної діяльності органів 

прокуратури за допомогою методів класифікації та групування (підпункт 

2.1.). Метод правової компаративістики дав можливість співставити суміжні 

інформаційно-правові категорії в доктрині правової науки та запропонувати 

найбільш коректне поняття “транспарентності в органах прокуратури” 

(підпункт 5.2.). Формально-логічний та герменевтичний методи забезпечили 

проведення глибокого аналізу чинного законодавства з питань різних 

аспектів діяльності прокуратури та сприяли виокремленню критичних 

проблем і зауважень, а методи моделювання і прогнозування були 

спрямовані на формування пропозицій та рекомендацій за результатами 

встановлених проблемних аспектів (підрозділи 4.1., 4.2., 5.1., 5.2.). 

Нормативну основу дослідження склали: Конституція України, кодекси 

України, законодавство з питань діяльності прокуратури, чинне 

адміністративне, інформаційне, кримінально-процесуальне законодавство, 

нормативно-правові акти органів прокуратури, окремі норми та положення, 
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що стосуються роботи прокурорів та організації прокурорської системи, 

міжнародні рекомендації, резолюції та висновки Ради Європи, 

Консультативної ради Європейських прокурорів, Міжнародної асоціації 

прокурорів тощо. 

Емпірична база дослідження охоплює практику діяльності органів 

прокуратури у сфері організації управління, фінансового та соціального 

забезпечення. У роботі наводяться відомості статистичного, довідкового 

характеру, а також офіційні дані Офісу Генерального прокурора. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є сучасним 

комплексним дослідженням та продовженням наукової розробки питань 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури України в умовах реформування. Наукова новизна зумовлена 

формуванням, доведенням та отриманням нових знань за тематикою роботи,  

предмет якої є актуальним та важливими напрямком наукового пізнання. У 

дисертації сформовано та обґрунтовано низку нових, удосконалено існуючі 

важливі положення для теорії адміністративного права та практики 

публічного адміністрування в органах прокуратури України. Основні з них 

такі: 

уперше: 

– на теоретико-методологічному рівні, з урахуванням попередніх 

надбань адміністративно-правової науки, запропоновано Концепцію 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури із горизонтальною та вертикальною комплементарною 

структурою. Елементами, що утворюють горизонтальний блок, є: 

нормативно-правове забезпечення (у тому числі управлінські рішення), 

права, обов’язки, обмеження (заборони), гарантії, відповідальність, 

стандарти етичної поведінки, процедура призначення та звільнення з роботи. 

Вертикальний сегмент охоплює адміністративно-правове забезпечення 

інституції прокуратури загалом, керівників, прокурорів та службових осіб 

органів прокуратур; 
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– у результаті розгляду генезису інституцій публічного обвинувачення на 

землях України сформовано наукове бачення сучасних органів прокуратури 

України як результату прагнення до запровадження нової моделі 

процесуального керівництва, участі у кримінальному процесі на стороні 

держави, а також запровадження ефективного механізму захисту прав людини 

і громадянина, інтересів держави, що передбачає інституційну розбудову 

системи управління, яка ґрунтується на вимогах проведеної 

адміністративнотериторіальної реформи, у взаємозв’язку з трансформацією 

правоохоронної системи та системи судоустрою, поєднаною з модернізацією 

матеріального та процесуального законодавства; 

– адміністративно-правовий статус прокурора запропоновано вважати 

одним із ключових формуючих компонентів концепції 

адміністративноправового забезпечення органів прокуратури, що містить три 

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

механізм удосконалення правового регулювання прокурорської діяльності 

може передбачати оптимізацію порядку реалізації окремих видів повноважень 

з одночасним підвищенням стандартів відповідальності на кожному окремому 

рівні реалізації адміністративно-правового статусу;   

– визначено основні елементи правового та організаційного забезпечення 

 публічного адміністрування в органах прокуратури, які охарактеризовано та 

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

функцій;  

– «етизацію» державної служби в органах прокуратури запропоновано 

розглядати як сучасний адміністративно-правовий метод підвищення 

корпоративних та адміністративних стандартів, що спрямований на 

укорінення етичних норм в адміністративній діяльності прокурора під час 

виконання ним функціональних завдань та у поведінці поза межами служби;  

– у результаті аналізу реформаційних процесів у прокуратурі 

(включаючи позбавлення останньої т. зв. загального нагляду) обґрунтовано 

їх наслідки для її публічно-правового статусу та становища, що стали 
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основними векторами подальшого інституційно-функціонального розвитку 

прокуратури (розвитку принципу незалежності, гарантій його реалізації; 

розширення інформаційної, координаційної ролі прокуратури в 

правоохоронній системі та у суспільстві загалом; переосмислення засобів та 

методів адміністративно-правового впливу на утвердження законності в 

державі); 

удосконалено: 

– теоретичні положення щодо розуміння понять «публічне 

адміністрування в органах прокуратури», «адміністративно-правовий статус 

прокурорів органів прокуратур», «рівень адміністративно-правового статусу 

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

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

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

прокуратури», «правове забезпечення транспарентності в органах 

прокуратури»;  доктринальний підхід до класифікації повноважень та форм 

управлінської діяльності керівників органів прокуратури з метою 

удосконалення процедур публічного адміністрування в органах прокуратури;  

– положення щодо поглибленого розуміння інформатизації прокурорської  

діяльності як середовища впровадження сучасних 

інформаційнокомунікаційних, мережевих, аналітичних та автоматизованих 

технологій в управлінську (адміністративну) та процесуальну діяльність 

прокурорів органів прокуратур, що реалізується за допомогою системного 

організаційноправового та фінансового забезпечення;  підхід до критеріїв 

класифікації прав службовців прокуратури як учасників адміністративних 

правовідносин шляхом виокремлення загальних, спеціальних, додаткових 

адміністративних прав;  комплексне бачення системи професійного відбору до 

органів прокуратури, у результаті чого запропоновано додаткові критерії 

оцінки, а саме культурний, морально-етичний складник, а також компонент 

управлінського потенціалу прокурора; 
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дістали подальшого розвитку:  

– формування періодизації розвитку прокуратури шляхом поділу на 

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

взятого історичного періоду, характеризує органи прокуратури (або органи 

публічного обвинувачення) крізь призму їхнього публічно-правового 

становища у системі органів влади й правоохоронних органів, а також 

повноважень та функцій, якими вони наділені;   

– розгляд міжнародних рекомендацій та практики публічного 

адміністрування в органах прокуратури, ґрунтуючись на яких визначено такі 

стандарти: функціонування прокуратури поза межами кримінальної сфери, які 

стосуються дотримання балансу у розподілі повноважень законодавчої, 

виконавчої та судової влади; прийняття управлінських та процесуальних 

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

професійного добору на посади в органи прокуратури; контрольно-наглядової 

діяльності за провадженням прокурора;   

– напрями удосконалення взаємодії органів прокуратури з громадськістю 

шляхом впровадження сучасних інструментів електронної комунікації, 

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

громадян прокурорами вищого рівня, що позитивно зарекомендувало себе у 

практиці зарубіжних прокуратур;  

– наукові підходи до статусу керівника органів прокуратури виходячи з 

подвійності його природи, загальна частина якої встановлена в законі про 

прокуратуру, а додаткова – у Кодексі професійної етики та поведінки 

прокурорів. Таким чином, визначено необхідність доопрацювання 

нормативних положень задля усунення їх колізійності;  

– теорія правового забезпечення транспарентності в органах прокуратури 

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

громадянського суспільства та засобу утвердження верховенства права, 

правової обізнаності, партисипативної демократії, підзвітності, 

підконтрольності;  
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– місце інформаційно-правового забезпечення органів прокуратури в 

управлінському процесі як сучасного невід’ємного інструменту ефективного 

виконання органами прокуратури поставлених завдань. Запропоновано 

основні елементи Концепції інформаційного забезпечення прокуратури 

України, яка спрямована на задоволення як загальновідомчих, так і 

персонально-службових потреб;   

– організаційно-правові аспекти процесу розгляду звернень громадян 

органами прокуратури та розширення способів таких звернень, що, 

відповідно, спрямовано на вдосконалення діяльності прокуратури та 

приведення у відповідність її підзаконних нормативно-правових актів до 

законодавства про звернення громадян. 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне 

дослідження має науково-теоретичний характер, а також не позбавлене 

можливості прикладного застосування. Одержані у ньому результати можуть 

бути використані: 

- у науково-дослідній сфері: при подальшій розробці 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 при прийнятті управлінських рішень, співпраці з 

громадянським суспільством тощо (довідка про впровадження у практичну 

діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури  від 18 листопада 

2020 року); 

- у навчальному процесі: при розробці та викладанні навчальних 

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

впровадження Західноукраїнського національного університету від 4 

листопада 2020 року); 
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- у правотворчій та нормотворчій діяльності: для вдосконалення 

законодавства з питань прокурорської діяльності та нормативного 

регулювання управлінського процесу в органах прокуратури, зокрема, при 

розробці відомчих нормативно-правових актів, проектуванні рішень 

адміністративно-правового характеру. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в науковій роботі положення, 

що виносяться на захист, є результатом самостійної праці автора дисертації. 

Сформульовані в дисертаційній роботі теоретичні положення, висновки та 

пропозиції, які виносяться на захист, отримані автором самостійно на 

підставі власного авторського дослідження. Наукові ідеї та розробки, які 

належать співавторам опублікованих праць, у дисертаційному дослідженні 

не використовувались. Особистий внесок до опублікованих колективних 

наукових праць пропорційний до кількості співавторів.  

Апробація результатів дисертації. Дисертаційну роботу виконано і 

обговорено на кафедрі конституційного, адміністративного та фінансового 

права Західноукраїнського національного університету. Теоретичні та 

прикладні положення і висновки дисертації обговорювались на науково-

практичних конференціях, семінарах, круглих столах. Основні з них такі: 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми модернізації 

законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України» 

(Чернігів, 27–28 жовтня 2016 року); науково-практична конференція «Право, 

держава та громадське суспільство в умовах системних реформ: реалії та 

перспективи» (Чернігів, 30 листопада 2016 року); ІІ міжнародна науково-

практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: 

сучасні реалії та міжнародний досвід» (Тернопіль, 22 квітня 2017 року); 

науково-практична конференція «Публічне право в умовах реформування 

правової системи» (Тернопіль, 22 травня 2017 року); ІІІ міжнародна науково-

практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: 

сучасні реалії та міжнародний досвід» (Тернопіль, 20–21 квітня 2018 року); 

круглий стіл «Захист прав громадян в сучасних умовах» (Київ, 14 лютого 
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2018 року); IV міжнародна науково-практична конференція «Україна в 

умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний 

досвід». (м. Тернопіль, 5-6 квітня 2019 р); міжнародна конференція 

«Тенденції реформування правової системи України і країн світу: правовий, 

психологічний та соціокультурний аспекти» (Тернопіль, 12 листопада 

2019 року); всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна 

безпека: детермінанти та механізми забезпечення» (Тернопіль, 5-6 квітня 

2019 року); круглий стіл «Сучасні проблеми правозахисту» (Київ, 18 травня 

2020р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації опубліковано в 

тридцяти семи наукових публікаціях, в тому числі: одній одноосібній 

монографії; одній колективній монографії; двадцяти п’яти статтях у 

вітчизняних фахових, а також зарубіжних наукових періодичних виданнях та 

виданнях, що індексуються в зарубіжних науково-метричних базах; 10 тезах 

у матеріалах наукових конференцій, семінарів, круглих столів.  

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається з анотації, 

вступу, шести розділів, дванадцяти підрозділів, висновків після розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 421 сторінку, обсяг основного тексту – 

374 сторінки. Список використаних джерел складається з 366 позицій 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ 

ЮСТИЦІЇ ТА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1.1.  Історико-правові аспекти функціонування органів публічного 

обвинувачення в Україні 

 

Усвідомлення концепції системи прокуратури в адміністративних 

правовідносинах є неможливим без з’ясування особливостей генезису органів 

публічного обвивання в Україні. Участь прокуратури в адміністративних 

правовідносинах віддзеркалене розвитком самої концепції адміністративного 

права. Балансування меж процесуальних повноважень, що перетворилось на 

скасування функції загального нагляду, є демонстрацією незворотних 

конституційних змін, які модернізували уявлення про участь прокурора у 

відносинах поза сферою кримінального переслідування. Таке ухвалення 

Верховною Радою України змін до законодавства про прокуратуру є лише 

однією із численних історико-правових перетворень на шляху до пошуку 

оптимальної функціональної моделі публічного обвинувачення. Лиш на цьому 

прикладі засвідчується, що вивчення історичних аспектів закладає передумови 

формування вітчизняного системного уявлення про адміністративно-правовий 

феномен органів прокуратури та його трансформацію у сучасних реаліях 

правової держави.    

Із 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України, 

внесені Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 № 1401-VIII. Цим Законом певним чином 

відкореговано структуру розділів Конституції, зокрема п. 12 вказаного Закону 

виключено з Конституції України розділ VII «Прокуратура», водночас 

розширено розділ VIII Конституції України «Правосуддя». Так, п. 2 Закону 

Конституцію України доповнено статтею 131-1, згідно з якою в Україні діє 
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прокуратура, що здійснює: «1) підтримання публічного обвинувачення в суді 

(тут і далі курсив наш – Авт.); 2) організацію та процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 

час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими й 

розшуковими діями органів правопорядку; 3) представництво інтересів 

держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом» [2, 

с. 238]. 

Першою серед функцій прокуратури названо «підтримання публічного 

обвинувачення в суді», що надає цій функції прокуратури особливо важливого 

значення [3, с. 671]. Науковці вказують на обґрунтованість заміни терміну з 

«державного» на «публічне обвинувачення» [3, с. 673], однак слушно 

акцентують увагу на «необхідності уніфікації дефініцій та унеможливлення 

неоднозначного трактування визначень» [3, с. 239]. Таким чином, 

«підтримання прокурором публічного обвинувачення – вагома складова 

частина прийняття судом законного та обґрунтованого рішення» [2, с. 239]. 

Глибоке аналітичне осмислення історико-правової спадщини держави дає 

можливість по-новому, зі знанням справи оцінити тенденції розвитку 

вітчизняних державно-правових інститутів, а також уникнути «сліпого 

копіювання правових інститутів інших країн, без урахування власних 

надбань» [4, с. 3]. Як слушно наголошується у науковій літературі, «вивчення 

історії створення, формування будь-якого державного органу допомагає 

краще зрозуміти, по-перше, історичне призначення цього органу, його місце у 

системі інших державних органів; по-друге, історичну необхідність виконання 

функцій, покладених на цей орган; по-третє, вивчаючи історію того чи  іншого 

державного органу, ми зможемо в сучасних умовах вжити заходів 

законодавчого та організаційного характеру, спрямованих на підвищення 

ефективності діяльності цього органу» [5, с. 9-10]. 

Історичний шлях конституційного розвитку прокуратури був непростим. 

Проте, незважаючи на реформи, що відбувалися, вона завжди посідала у 

державному механізмі визначене місце. Існування прокуратури у всі часи 
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пояснюється об’єктивною необхідністю в прокурорському нагляді за 

«виконанням і дотриманням законів, в яких, як правило, відбивалася воля 

носія влади. Тому функції та організаційна побудова органів прокуратури 

постійно знаходилися в тісному взаємообумовлюючому зв’язку з організацією 

влади в державі» [6, с. 6]. 

Традиційно функцію прокуратури розглядають як «основну правову 

категорію, що розкриває суть, зміст, структуру та межі діяльності органів 

прокуратури» [7, с. 63]. Як стверджує Жувака С.О., «Із прийняттям Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 

червня 2016 року активізувався процес переформатування функціональної 

спрямованості діяльності прокуратури в Україні» [8, с. 3]. Функція 

підтримання державного обвинувачення, яка на сьогодні трансформована у 

функцію підтримання публічного обвинувачення в суді, є публічним проявом 

діяльності органів прокуратури. Це означає, що «її реалізація вимагає від 

прокурора відповідного вектора поведінки, який відповідав би засадам 

справедливості, об’єктивності та законності» [7, с. 64].  

Актуальним науковим завданням є «простежити еволюцію наукових 

уявлень щодо підтримання публічного обвинувачення, представництва 

інтересів держави в суді, контрольно-наглядових та інших функцій 

прокуратури тощо» [8, с. 3, 7]. Важливо, що «В історії розвитку 

кримінального процесу виділяють три його форми: змагальний, інквізиційний 

та змішаний» [9, с. 13]. Такий розподіл безпосередньо пов’язаний зі 

«специфікою організації кримінального судочинства й одночасно виявляє 

співвідношення приватних і публічних начал у кримінальному процесі в 

їхньому історичному виникненні й розвитку» [10, с. 450]. 

В українській історико-правовій науці можна спостерігати поліфонію 

наукових підходів науковців до вивчення джерел та генезису прокуратури 

України. Зокрема, «О. Литвак, П. Шумський, О. Михайленко, А. Матвієць та 

інші подають історико-правовий аналіз єдиним масивом, від найдавніших 

часів до сучасності» [11, с. 167]. Дослідник Р. Басараб, у контексті історико-
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правового аналізу посади генпрокурора, з урахуванням світових підходів до 

основ інституту прокуратури, подає власну періодизацію: «1) доба Римської 

імперії – I ст. до н. е. – XIII ст. н. е.; 2) Доба Середньовіччя – XIII – XVIII ст.; 

3) доба складу України в Російській імперії – 1722–1917 рр.; 4) доба 

національно-визвольних змагань – 1917–1921 рр.; 5) доба перебування 

України у складі в СРСР – 1921–1991 рр.; 6) доба незалежної Української 

держави – 1991 – наші дні» [12, с. 142-143]. Науковець М. Сірий виділяє три 

історико-правові традиції: «1) традицію Російської імперської прокуратури як 

адміністративно-наглядового органу (прокуратура – «око государеве»); 2) 

українську історико-правову традицію формування інституту прокуратури з X 

до XVIII століття та за часів УНР (ґрунтується на тісному зв’язку з 

адвокатурою та судом); 3) історико-правову традицію прокуратури радянської 

доби з успадкованими ідеями Російської імперії» [13].  

Деталізує та встановлює чіткі часові рамки щоо становлення та розвитку 

прокуратури України науковець М. Мичко, який виділяє «чотири історико-

правові періоди становлення та розвитку прокуратури України: перебування 

України у складі Російської імперії (1722 – 1917 рр.); Українська Народна 

Республіка (1917 – 1922 рр.); радянський (1922 – 1991 рр.) та пострадянський 

(сучасний)» [14, c. 40]. Чотири етапи становлення і розвитку прокуратури 

України виокремлює науковець і Б. Миколенко: «1) етап функціонування 

прокуратури як частини прокуратури Російської імперії від часів Петра I до 

лютнево-жовтневих подій 1917 року (1722 – 1917); 2) етап функціонування 

прокуратури новітніх національно-визвольних змагань України (1917–1919); 

3) етап функціонування прокуратури часів радянської доби (лютий 1919 – 

листопад 1991 р.); 4) етап функціонування прокуратури в незалежній Україні 

(від проголошення незалежності України до сьогодення)» [14, с. 40]. 

Київський науковець В. Кравчук акцентує увагу на «недостатності 

вивчення періоду розвитку прокуратури у добу відродження Української 

держави 1917-1921 рр.» [15, с. 90]. Автор пропонує власну періодизацію 

етапів розвитку прокуратури України і виокремлює п’ять періодів: «1) 



39 

 

розвиток функцій прокуратури в часи козацької держави (війти, бургомістри, 

згодом – інститут «інстигаторства») – період Української козацької держави; 

2) прокуратура на українських землях за часів Російської імперії – період 

перебування України у складі Російської імперії; 3) прокуратура в часи УНР – 

період відродження Української держави на початку XX століття; 4) 

радянська прокуратура – радянський період; 5) прокуратура сучасної 

Української держави – період становлення і розвитку суверенної та 

незалежної України» [15, с. 92]. За твердженням дослідника В. Малюги, 

«прокуратура бере свій початок із давнини» [16, с. 182]. Узагальнюючи 

підходи науковців у періодизації становлення інституту прокуратури, 

науковиця Н. Наулік виділяє «вісім основних періодів становлення та 

розвитку прокуратури України: 1) прокуратура за часів давнини; 2) 

прокуратура в часи козацької держави; 3) прокуратура на українських землях 

за часів Російської імперії; 4) прокуратура у Галичині; 5) прокуратура у період 

відродження Української держави; 6) прокуратура УРСР; 7) пострадянська 

прокуратура; 8) прокуратура сучасної України» [17, с. 167]. 

Слід наголосити, що кожен період характеризується особливим 

комплексом повноважень прокурора, порядком формування органів 

прокуратури, наявністю системи органів або одноосібних прокурорів, що 

вказує на місце та роль прокуратури у системі захисту прав і свобод людини, 

інтересів держави і суспільства. 

Для формування будь-якого інституту в державі важливе поєднання двох 

важливих чинників: об’єктивна необхідність та її усвідомлення законодавцем. 

Тривалий час на теренах сучасної України важливих передумов для створення 

інституту, аналогічного сучасній прокуратурі, не було, що обумовлювалося 

декількома чинниками. «По-перше, державні утворення не були значними за 

територією, по-друге, незначним за кількістю був адміністративний апарат, а 

по-третє, населення користувалося правом подання чолобитної, тобто скарга 

на діяльність посадовця могла подаватися одразу до государя, оминаючи 

будь-які інші інстанції» [18, с. 40]. 
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Слово «прокурор» (прокуратор) запозичене з французької (procureur) і є 

похідним від латинського procurer, що перекладається як «діставати», 

«здобувати», «піклуватися», «керую». Вперше назва цієї посади зустрічається 

в документах, що розповідають про події II – І ст. до н. е. Так, в Римській 

імперії відомого юриста, державного діяча та філософа-стоїка Рутилія Руфа 

Публія (154 – 74 рр. до н. е.) Імператором було призначено прокуратором Азії 

– тодішньої провінції Риму. На цій посаді він активно боровся зі 

зловживаннями відступників, вихідцями із соціального прошарку вершників. 

Тобто можна вказати, що «посада прокураторів уперше виникла за часів 

Римської імперії, а ті функції, що вони виконували, можна з певними 

застереженням розглядати як паростки майбутнього прокурорського нагляду» 

[6, с. 8–9]. Власне у праві Стародавнього Риму поняття «прокурор» означало: 

«1) керівник господарства; 2) чиновник зі збору податків; 3) повірник у 

справах, що здійснює доручення довірителя з ведення судових справ і 

керування майном» [14, с. 40]. Історики доходять висновку, що «посада 

прокурора як державного чиновника запроваджується із введенням 

Августинської Конституції» [19, с. 13]. Вони могли направлятись для 

«управління від імені імператора окремими провінціями або ж займатись 

певним сектором державного управління на найвищому державному рівні» 

[19, с. 30].  

Важливо, що «під час правління імператора Клавдія були розширені 

повноваження прокураторів, вони отримали право виносити судову ухвалу» 

[21, с. 100]. Тобто, «інститут прокуратора у Стародавньому Римі становив 

собою не що інше, як спосіб реалізації жорсткої централізованої влади 

імператора» [22, с. 143].  

За часів короля Людовіка IX прокуратори виступали в ролі фіскалів 

(повірених корони). Вони відстоювали букву і дух закону у випадках, коли 

особисті інтереси короля абсолютно збігалися з інтересами держави. Отже, за 

твердженням дослідника В. Сухоноса, «з’явившись на авансцені французької 

історії, прокурори відразу почали виконувати роль обвинувачів, 
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беззастережно виступаючи на боці монарха, усіляко його підтримуючи» 

[6, с. 13–14]. 

Історичний досвід функціонування прокуратури, засвідчує «виникнення її 

прототипів з огляду на об’єктивну потребу розв’язування конфліктів із 

появою первісних форм права. В українських землях поряд зі звичаєвим 

правом як місцевих (автохтонних), так і прийшлих етносів, зокрема 

стародавніх сарматів, скіфів, середини І тис. до н. е. до V століття н. е. 

помічається особлива форма контролю за його дотриманням. Доводиться факт 

існування в той час старійшин, вождів (царів), номофілаків (стражів закону), 

колегій продиктів (юридичних радників), єфіальтів, сикофантів та інших осіб 

та органів, які беруть участь у розгляді та вирішенні різних категорій справ у 

встановленому місцевими звичаями, а також законами та рішеннями народних 

зборів і рад міст, постановами колегій античних держав Північного 

Причорномор’я, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму порядку» 

[8, с. 212]. 

Наголосимо, що «функція обвинувачення у вітчизняному кримінальному 

процесі має багатовікову історію становлення та розвитку. Її процес розвитку 

у кожний історичний період виглядав по-різному і залежав від історичної 

форми кримінального процесу» [23, с. 110]. У функціональному стосунку 

«інститут прокуратури в українських землях існує з часів України-Руси» 

[24, с. 83]. На думку вчених, «становлення обвинувачення у вітчизняному 

кримінальному процесі пов’язано із історичним періодом України-Русі, 

зокрема першою пам’яткої права – Руською Правдою»" [25; 26; 27]. 

За час існування Київської держави відбувався активний процес 

становлення і розвитку її права, значна частина норм якого отримала писемне 

закріплення перш за все у літописах і збірниках права, а частина існувала у 

формі усного звичаєвого права. Львівський дослідник М. Бедрій вказує, що 

«право України-Руси ґрунтувалось на східнослов’янській правовій традиції, 

виросло й розвинулось із додержавного зви чаєвого права. Відтак, первинним 

і основним джерелом права Київської держави був правовий звичай, який 
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сформувався історично. Водночас із звичаєвим правом формувалося нове 

джерело – нормативно-правовий акт» [28, с. 179]. До органів, наділених 

компетенцією здійснення кримінального провадження на Русі, як вказує 

науковець О. Сапін, належали наступні: «1) князь, якому належала вся судова 

влада; 2) намісники князів на місцях (переважно в містах) – вірники, котрі 

замінили у кримінальних конфліктах тіунів; 3) старости, які здійснювали 

судочинство в селах у незначних справах; 4) духовні суди (у злочинах проти 

віри й церкви); 5) «12 громадян» («12 мужів») (інституція, статус якої 

достовірно не визначений ученими); 6) суди привілейованих вотчинників 

(общинний суд на місцях)» [29, с. 12]. Функція обвинувачення або 

кримінального переслідування в давнину належала потерпілому (позивачеві) 

або його представникові, пособникам, дії яких також спрямовані на викриття 

винного, «ябедникам» або «сокам» і державі в особі князя. Як вказує 

дослідник В. Сухонос, «за часів існування Київської держави та дещо пізніше 

обвинувальний процес був змаганням між обвинувачем та обвинуваченим. 

Обвинувачем міг бути, в основному, тільки потерпілий, який і підтримував у 

суді обвинувачення, виходячи зі своїх власних інтересів. Тому таке 

обвинувачення здобуло назву «особисте» («власне»). Дещо пізніше право 

виступати обвинувачем одержали родичі потерпілого, а також близькі 

знайомі. Так з’являлися «паростки» публічного процесу. Великий князь та 

інші особи, які проводили суд, доказів не збирали. Це була справа обвинувача 

та особи, яка обвинувачувалася. Ще однією формою прояву публічного 

обвинувачення було громадське обвинувачення, за яким сама громадськість 

брала участь у переслідуванні злочинців. Це право видавати відомих «лихих» 

людей передбачалося Руською Правдою, Судебником та Литовським 

Статутом. Так звані «губні цілувальники» вибиралися з людей «добрих і 

заможних». Вони повинні були не лише бути присутніми при розгляді справи 

у суді, але й розшукувати «разбойников и татей» [30, с. 119-120]. Наглядали за 

належним виконанням винесеного судом рішення, а також застосуванням 
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позасудових заходів вирішення конфліктів князь або призначені ним воєводи, 

посадники, намісники чи волостелі.  

Підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в суді а 

також пов’язані з ними правові інститути і процеси, за Давньоруськими 

традиціями, «поширювалися і в межах Галицько-Волинської держави, 

Великого князівства Литовського, Королівства Польського та Речі 

Посполитої» [8, с. 11].  

Таким чином, у ранньофеодальному суспільстві «початок реалізації 

функції обвинувачення базувався на приватній ініціативі. Кримінальний 

процес будувався за принципом змагальності між обвинувачем (роль якого 

досить часто виконували потерпілий, його родичі чи знайомі) та 

обвинуваченим. Однак згодом зароджується публічний процес й ініціатива 

кримінального переслідування переходить до громадського обвинувача або 

посадових осіб» [23, с. 112]. 

Досліджуючи історію зародження прокуратури на теренах сучасної 

України, низка вчених у своїх працях звертається також до джерела 

польського дослідника В. Свербигуза «Старосвітське панство» [31], в якому 

зазначається, що «у 1579 р. у м. Батурині було створено Український 

Трибунал, на початку діяльності якого депутати щорічно обирали прокурора 

(інстигатора), який наглядав за чинністю подання позовів до трибунальського 

суду та якому наглядачі приватних маєтків передавали детальні відомості про 

позови та характер правопорушень» [18, с. 40-41]. Науковці В. І. Лакизюк та 

О. Р. Михайленко зазначають, що «прокуратура України бере своє 

літочислення не з періоду царювання Петра I, а з більш раннього моменту, 

при цьому посада прокурора збереглася і в наступному XVII ст.» [32]. 

Наприклад, «в Українському трибуналі разом із гетьманом, генеральним 

писарем, генеральним возним, генеральними суддями та іншими вищими 

чинами засідав і прокурор (інстигатор)» [33, с. 143]. Водночас, на думку 

дослідника Р. Басараба, «це не можна вважати повноцінним зародженням 

інституту Генерального прокурора, а скоріше слід розглядати як різновид 
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козацької моделі демократії, де трибунал обирав прокурора» [12, с. 144]. 

«Пріоритетним завданням інстигаторів (прокурорів) визнавалося 

«забезпечення законності, а функцією – нагляд за дотриманням законів у 

різних сферах, переважно у судових інституціях» [34, с. 103].  

В подальшому посада інстигатора набула майже усього спектру функцій 

прокуратури, що з часом трансформувалися із суто представницьких у 

представницько-обвинувальні. Польським Сеймом для контролю над 

українськими козаками при староствах були введені восени 1616 року 

«спеціальні посади інстигаторів, які мали здійснювати нагляд за 

недопущенням державних заколотів та утворенням козацької республіки» 

[8, с. 11–12]. 

У міру посилення процесів централізації державної влади судова влада 

постійно розширювала випадки переслідування ех оffisio. Особливу роль у 

цьому процесі відіграло розширення юрисдикції королівських судів та 

затвердження постійної посади королівського представника в суді – 

прокурора (1302 р.). Від самого початку діяльності за прокуратурою було 

визнано право порушувати обвинувачення по справах, у яких був 

зацікавлений король. На початку ХІV століття прокурор виступав у старих 

формах обвинувального судочинства, однак «у його процесуальному 

становищі малися симптоматичні відмінності – він не ніс звичайної 

відповідальності потерпілого за правдивість обвинувачення та не підлягав 

стягненню у випадку виправдання підсудного» [23, с. 112].  

Еволюція інституту прокуратури мала ряд взаємопов’язаних наслідків: 

«по-перше, офіційний обвинувач усе більше витісняв із процесу потерпілого, 

перетворюючи його з повноправної сторони в джерело інформації 

(«донощика» чи просто свідка), а по-друге, скорочувалося число випадків 

застосування старих форм обвинувального процесу. Все частіше 

переслідування могло починатися в офіційному порядку без належного 

обвинувача, прокурор отримував право проводити секретне розслідування 

злочинів» [23, с. 112]. 
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Здійснення військово-адміністративної, судової влади в Запорозькій Січі 

сприяло «виробленню правових традицій підтримання обвинувачення в суді, 

контролю і нагляду за дотриманням взаємновизнаних загальнообов’язкових 

правил та їх збереженню в умовах інституційних змін у системі судових 

установ Української гетьманської держави» [8, с. 13]. Підтримання 

обвинувачення в суді покладалось на представника від гетьмана. Функції 

нагляду за додержанням законів в Українській гетьманській державі головним 

чином належали Генеральному військовому суду. Нагляд за додержанням 

законів при виконанні судових рішень, а також при застосуванні інших 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи, 

виконували осавули. Контроль за належністю проведення судового процесу 

покладався на возного, який «здійснював організацію і процесуальне 

керівництво розслідуванням, вирішення різних питань під час кримінального 

провадження та стежив за проведенням слідчих і розшукових дій учасників 

процесу» [8, с. 12]. 

У 1722 році Російський цар Петро І втілив французьку модель 

спеціального контролюючого державного органу «государевого ока» – 

«прокуратури, що повинна була наглядати за центральними та місцевими 

адміністративними органами. Прокурор підпорядковувався імператору і 

зобов’язаний був наглядати, окрім іншого, за діяльністю сенату та колегій» 

[35]. У складі Колегії при гетьманові Іванові Скоропадському на теренах 

України вперше був запроваджений інститут прокуратури, який був не лише 

співзвучний за назвою, але й відповідав сучасній функціональній моделі 

інституту прокуратури. Основною його функцією у ХVІІІ столітті було 

«здійснення нагляду за діяльністю козацьких старшин, спрямованого на 

жорсткий курс централізації та русифікації України» [8, с. 12]. За 

твердженням науковця В. Сухоноса, «Петро І використав створені ним у 1722 

р. органи прокуратури, передусім, для подолання феодальної роздробленості і 

місництва. У результаті, до середини XIX ст. основною функцією 

прокуратури було здійснення нагляду для сприяння єдиному розумінню і 
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застосуванню законів, що було спрямовано на зміцнення абсолютистської 

форми державного правління» [36, с. 9]. Поступово на найвищому рівні 

починається усвідомлення необхідності запровадження спеціалізованого 

постійного органу з наглядовими повноваженнями, оскільки «в межах великої 

держави питання дотримання законності, особливо в діяльності місцевих 

органів влади, набуло надзвичайної актуальності, і найперше це стосувалося 

боротьби з корупцією місцевих посадовців» [18, с. 41–42]. Іншою причиною 

утворення прокуратури була і необхідність завершення побудови наглядового 

механізму в державі та охоплення межами нагляду якнайширшого кола 

державних органів, у т. ч. найвищого рівня. Перш за все, мова йде про 

Урядуючий сенат, який був поза межами нагляду фіскалів, оскільки фіскальна 

служба фактично йому підпорядковувалася, проте у діяльності сенаторів 

досить часто виявлялися зловживання, а дієвого інституту їх викриття не 

було. Існувала також і ще одна причина, як зазначав дослідник С. 

Петровський, оскільки «государю, хоч і Петру, за всіма не доглянути і немало 

випадків, коли чолобитника не буде» [18, с. 42–43]. 

Після смерті Петра І, при імператриці Катерині IІ й імператорові Петрові 

II, роль і значення прокуратури істотно знизилися «через політику, що 

проводилася ними, посиленні ролі інших інститутів влади, яка бачила в 

прокуратурі обмеження своєї влади. Були скасовані посади Генерал - 

прокурора і прокурорів народних судів. У більшості колегій також були 

скасовані посади прокурорів» [21, с. 101]. 

Найсуттєвіші перетворення, пов’язані із становленням прокуратури та 

засад її діяльності, відбулись у другій половині XVIII ст. У 1862 р. Державною 

Радою Російської Імперії було прийнято «Основні положення про 

прокуратуру», в яких «визначалося державне призначення прокурорського 

нагляду, його зміст (предмет), завдання та повноваження прокурорів. Дуже 

чітко було визначено призначення прокуратури: Спостереження за точним і 

однаковим виконанням законів в Російській Імперії» [18].  
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В «Основних положеннях про прокуратуру» було сформульовано засади 

організації і діяльності прокуратури, що були непорушними протягом усього 

періоду існування Російської Імперії. До їх числа належали: «єдність і 

найсуворіша централізація органів прокурорського нагляду; здійснення 

прокурорами покладених на них повноважень від імені усієї системи органів 

прокуратури; здійснення «верховного» нагляду в Імперії Генерал-прокурором 

(він же міністр юстиції); сувора підпорядкованість прокурорів нижчестоящого 

рівня прокурорам вищестоящого; незмінюваність прокурорів» [18, с. 46]. На 

думку дослідника М. Мавдрика, «система прокуратури у тому вигляді, що 

склалася за Катерини II, практично без помітних змін проіснувала до судових 

реформ другої половини XIX ст.» [37, с. 144]. 

Особливе значення для розвитку прокуратури мало здійснення у 

Російській імперії в 1864 році судової реформи, відповідно до якої «цей 

державний орган було перетворено переважно в інструмент кримінального 

переслідування, а загальнонаглядові повноваження було суттєво обмежено» 

[18, с. 47]. 1864 рік був визначальним для  демократизації прокуратури, адже 

«вона вже не здійснювала тотального нагляду, а виконувала переважно 

процесуальні функції у ході кримінального судочинства» [35].  

Система прокуратури, яка склалася внаслідок судової реформи 1864 р., 

диференціювалася на дві внутрішні підсистеми: «сенатську обер-прокуратуру 

та органи місцевого прокурорського нагляду, які, у свою чергу, за ієрархією 

поділялися на органи прокуратури при судовій палаті та при окружному суді. 

Обидві названі підсистеми діяли кожна окремо, одна від одної не залежали й 

об’єднувалися лише спільним підпорядкуванням міністрові юстиції» [38, с. 

10].  

Водночас, реорганізація та переформатування судових органів на 

українських землях у пореформений період відбувалися повільно і подекуди 

затягнулися на роки. Зокрема, «наприкінці ХІХ – початку ХХ століть в 

Україні, що перебувала у складі Російської імперії, була надзвичайно низькою 

ефективність роботи прокуратури щодо ініціювання перегляду судових 
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вироків. Прокурорських протестів на вироки судових палат в апеляційній 

інстанції практично не виносилося. Були лише поодинокі випадки 

опротестування прокуратурою рішень окружних судів. Про врахування 

позитивного досвіду утворення та діяльності прокуратури в Галичині у складі 

Австрії та Австро-Угорщини в період з 1849 по 1918 роки за цих обставин не 

йшлося» [39, с. 74]. 

Із анексії землі Галичини австрійським урядом розпочалось 

реформування органів влади та місцевого самоврядування. Особлива увага 

була звернена на утворення судових та інших правоохоронних органів: суду, 

прокуратури, поліцейського апарату й адвокатури. Як вказує Кондратюк О.В., 

«Законом від 10 липня 1850 р. функції прокуратури поділялися на два види: 1) 

«частково для безпосереднього правосуддя у цивільних та кримінальних 

справах»; 2) «частково для урядового керівництва юстицією і до поліпшення і 

правильного застосування законів взагалі. Як бачимо, другий вид функцій 

прокуратури виконував роль урядового засобу впливу на суд; формально 

визначалося підпорядкування суду прокуратурі» [40, с. 21].  

Закон зобов’язував при кожному окружному суді ввестти посаду 

державного прокурора. На території Східної Галичини (разом з Буковиною) в 

1850 р. існувало сім окружних прокуратур в таких містах, як Львів, Золочів, 

Перемишль, Самбір, Станіслав, Тернопіль та Чернівці. При Верховному 

судовому і касаційному трибуналі та при Вищих крайових судах була введена 

посада генерального прокурора. 

Компетенція органів прокуратури була визначена законом від 31 грудня 

1851 р., а структура і порядок діяльності - розпорядженням міністра юстиції. 

За Законом прокуратура здійснювала «нагляд за діяльністю слідчих органів, 

організацією і перебігом судових процесів в окружних та повітових судах, 

вносила і підтримувала державне звинувачення у справах щодо антидержавної 

діяльності, убивств, грабежів, підпалів тощо», а з 1863 р. «здійснювала нагляд 

за дисциплінарними порушеннями судових чиновників», з 1865 р. – «за 

діяльністю в’язниць» [40, с. 21]. У цілому, органи прокуратури виконували 
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роль урядового засобу впливу на суд. Попри формальність визначення 

підпорядкування суду прокуратурі, остання здійснювала нагляд за 

дисциплінарними порушеннями судових чиновників. Частково органи 

прокуратури здійснювали навіть правосуддя у цивільних та кримінальних 

справах. Відзначимо, що «на землях Галичини поетапно були створені й 

існували фінансові прокуратури, до функцій яких належали відстоювання і 

захист майнових інтересів держави» [40, с. 23–24]  

За часів Української революції 1917–1921 років повного та остаточного 

підпорядкування регіональних і територіальних органів прокуратури 

центральним інститутам державної влади не відбулося, що «значно послабило 

її позиції на місцях. Через постійну зміну керівництва та недостатність 

виробленого механізму державного управління прокуратури низової ланки 

продовжували діяти так, як за часів існування Російської імперії» [8, с. 206]. 

Із поваленням монаршого режиму в Росії у лютому 1917 року, 

український рух за самостійність активізувався. 15 грудня 1917 року у 

новоутвореній УНР ухвалено Закон «Про утворення Генерального Суду». У 

складі Генерального Суду було засновано Прокураторію, очолювану  старшим 

прокуратором, який призначався Генеральним секретарем судових справ. 

Генеральний секретар у судових справах виконував, по суті, функції Міністра 

юстиції. При Генеральному суді запроваджувалась оновлена прокуратора. 23 

грудня 1917 року було затверджено Закон «Про урядження Прокураторського 

догляду на Україні» [8, с. 13]. Цим, фактично, було створено органи 

прокуратури Української Народної Респуьліки (далі – УНР). «Прокураторії 

організовувалися при апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні 

прокураторії Старші прокуратори. Наказом Генерального секретаря судових 

справ від 18 січня 1918 року № 7 на посаду Старшого прокурора Генерального 

суду призначено Марковича Дмитра Васильовича» [41]. 

За часів Української держави П. Скоропадського 8 липня 1918 р. Законом 

«Про утворення Державного Сенату», окрім іншого, було врегульовано і 

питання прокурорського нагляду, зокрема, «при кожному Генеральному суді 
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перебували прокурори і товариші прокурора під вищим наглядом Міністра 

юстиції, який одночасно був Генеральним прокурором України» [42, с. 448]. 

За твердженням дослідника С. Жувака, «місцеві прокуратури виконували 

функцію процесуального керівництва досудовим розслідуванням та наглядали 

за діяльністю державної варти, якій доручалося проведення дізнання по 

окремих категоріях правопорушень та розшуку злочинців. Їх винятковою 

функцією був нагляд за недопущенням ринкових спекуляцій та 

монополізацією щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією. 

Прокуратура часів Української держави була значно мілітаризована та мала 

тісний зв’язок із військовими інститутами. Система військової юстиції 

підпорядковувалася Головному військово-судовому управлінню, до складу 

якого входили відділи: загального, прокурорського та законодавчого 

спрямування» [43, с. 7-8]. 

У грудні 1918 р. Гетьманат було замінено на Директорію, що складалася з 

5 осіб. Після 14 грудня 1918 р., коли гетьман П. Скоропадський зрікся влади, 

«Директорія проголосила відновлення УНР, а, отже, і діяльність Прокураторії 

зразка УНР. Було скасовано Закон «Про утворення Державного Сенату» і 

відновлена діяльність Генерального Суду, який став називатися «Найвищим 

Судом УНР». Міністру юстиції доручалось негайно затвердити новий штат і 

призначити осіб з прокурорського нагляду. На початок січня 1919 року Рада 

народних міністрів УНР затвердила штат найвищого суду, яким охоплювалась 

і прокураторія. Штат останньої складався із Старшого прокурора, семи 

прокурорів та одного секретаря-прокурора. Трохи більше місяця діяла 

прокуратура» [42, с. 448]. За Директорії УНР «прокуратурі, покликаній 

здійснювати нагляд у сфері кримінального судочинства, відводилася особлива 

роль у боротьбі з корупцією, системним хабарництвом, перевищення 

службових повноважень урядовцями тощо» [8, с. 13]. 

На території Галичини, яка перебувала у складі Польщі, Конституція Речі 

Посполитої від 17 березня 1921 р. надавала прокуратурі конституційного 

статусу, визначаючи її місце у складі судової гілки влади, проте положення 
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цього Основного Закону мали надто загальний характер. Водночас, ці 

конституційні положення формують думку, що діяльності органів 

прокуратури на той час були притаманними окремі ознаки незалежності. 

Ситуація щодо статусу прокуратури докорінно змінилася після запровадження 

Закону від 2 серпня 1926 р., яким було змінено або зупинено численні норми 

Конституції. На думку науковців, «унаслідок прийняття актів антиправового 

характеру, прокуратура була позбавлена можливості здійснювати контроль і 

надавати правову оцінку діяльності органів державної влади і досить швидко 

була інтегрована до системи органів виконавчої влади, перетворившись на 

слухняне знаряддя режиму Ю. Пілсудського» [18, с. 50–51]. 

Як вказується дослідниками, «Після встановлення на більшості території 

України радянської влади були створені нові органи прокуратури, спочатку у 

складі суду. Згідно із Декретом від 14 лютого 1919 року «Про суд», а з 28 

червня 1922 р. відповідно до Постанови ВУЦВК «Про затвердження 

Положення про прокурорський нагляд в УРСР» у складі Наркомату юстиції 

УРСР. 3 10 травня 1925 року, а саме від прийняття другої Конституції УРСР 

(перша 1919 р.), прокуратура почала діяти як самостійний орган» [41]. 

Завдяки тенденції централізації органів державної влади було створено 

Прокуратуру СРСР як самостійний орган, на який покладалося загальне 

керівництво діяльністю прокуратур союзних республік. Прокурор СРСР 

дістав право перевіряти діяльність союзних прокуратур, скликав наради 

прокуратур союзних республік, давав їм вказівки. Згодом, відповідно до 

вказівки ЦВК і РНК СРСР від 20.07.1936 р. «Про утворення Народного 

комісаріату юстиції Союзу РСР», було «завершено централізацію органів 

прокуратури СРСР. Усі прокуратури районних республік виводились із 

структури наркоматів юстиції й безпосередньо підпорядковувалися 

Прокурору СРСР» [44, с. 815]. 

Уперше на конституційному рівні засаду незалежності прокуратури 

було безпосередньо закріплено у Конституції СРСР від 5 грудня 1936 р. ст. 17 

якої встановлювалося, що «органи прокуратури здійснюють свої функції 
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незалежно від будь-яких місцевих органів, підпорядковуючись лише 

Генеральному прокурору СРСР». Згодом аналогічне положення щодо 

незалежності прокуратури було дослівно відтворене у ст. 116 Конституції 

УРСР 1937 р. та у ст. 165 Конституції УРСР від 20 квітня 1978 р. [18, с. 50-51]. 

У Конституціях СРСР 1936 р. і УРСР 1937 р. передбачалося, що «вищий 

нагляд за точним дотриманням законів усіма наркоматами і установами, як і 

окремими посадовими особами і громадянами, на територіях республіки 

здійснює Генеральний прокурор СРСР як безпосередньо, так і через 

Прокурора УРСР. Із введенням воєнного стану на території України значно 

розширилася мережа військової прокуратури» [42, с. 448].  

Під час нацистської окупації 1941–1944 рр. в українських землях «у 

складі військових формувань вермахту діяли судові начальники, 

уповноважені підтримувати обвинувачення щодо військовослужбовців та 

колабораціоністів, які вчиняли тяжкі злочини проти місцевого населення, 

пов’язані із статевою розбещеністю, із проявом злочинних нахилів або 

проступки, що розхитують військову дисципліну» [8, с. 209]. Наказом НКЮ 

СРСР і Прокурора СРСР від 24 червня 1941 р. встановлювався порядок 

здійснення нагляду прокуратури за рішеннями військових трибуналів [41]. 

24 травня 1955 р. затверджено Положення про прокурорський нагляд у 

СРСР (раніше не було спеціального законодавчого акта, який би регулював 

організацію і діяльність прокурорського нагляду, усіх його ланок), що «не 

тільки поновило демократичні принципи організації та діяльності 

прокуратури, а й розширило права прокуратури, врегульовувало діяльність її 

органів» [41]. 

Зазначимо, що у західних областях УРСР у період 1944–1953 рр., в 

умовах протиборства з національно-визвольним рухом, реально основну 

функцію прокуратури – нагляд за дотриманням і виконанням вимог 

радянського законодавства – частково перейняли на себе компартійні органи. 

Прокурор на власний розсуд міг видати санкцію на арешт і порушення 

кримінальної справи лише стосовно осіб, які не були членами керівної партії. 
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У разі виявлення порушення радянських законів членом чи кандидатом у 

члени КП(б)У органи прокуратури зобов’язані були поставити до відома 

відповідний партійний орган, який давав або не давав санкцію на арешт і 

притягнення до кримінальної відповідальності такої особи. Якщо ж ішлося 

про правопорушення, що його скоїв партійний керівник, то «питання про 

відповідальність останнього вирішував не прокурор, а той партійний комітет 

(обласний, республіканський чи загальносоюзний), до чиєї «номенклатури» 

належав правопорушник» [45, с. 10]. 

27 лютого 1959 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ про 

утворення колегій у Прокуратурі СРСР і в прокуратурах союзних республік. 

Згідно Указу одноосібна відповідальність керівника за прийняття рішення та 

проведення його в життя стала поєднуватися з колегіальністю в обговоренні 

найважливіших питань, а це сприяло покращенню діяльності прокуратури. 

Конституція СРСР 1977 року сформулювала основні положення про 

організацію і діяльність прокурорських органів у періоді, що тривав 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» [42, с. 448]. Нею 

встановлювалось, що «прокуратура є системою єдиних централізованих 

органів, підпорядкованих тільки центру в особі Генерального прокурора 

СРСР» [41].  

Відповідно до Конституції СРСР, 30 листопада 1979 р. Верховна Рада 

СРСР прийняла Закон «Про прокуратуру СРСР», де визначалися «завдання 

основні напрями діяльності та принципи організації органів прокуратури, а 

також система цих органів». Згідно із Законом, прокуратура являла собою 

виключно «централізовану систему з широкими повноваженнями 

Генерального прокурора СРСР. Закон розширив сфери дії принципу 

колегіальності, передбачивши утворення колегій у Головній військовій 
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прокуратурі, прокуратурах автономних республік, країв, областей, міст (на 

правах прокуратур областей)» [42, с. 448–449]. У 1987 р. Закон «Про 

прокуратуру СРСР» було доповнено нормами щодо «права прокурорів 

використовувати як засоби реагування на порушення законів, приписи і 

застереження» [41]. 

У період перебудови зміни стосовно прокуратури на загальнодержавному 

рівні уже простежувались у Постанові ВР СРСР «Про невідкладні заходи 

щодо підвищення ролі прокуратури із зміцнення законності в країні» від 17 

квітня 1991 р., в якій уже «взагалі не згадується про роль компартії або про 

партійний контроль за діяльністю прокуратури» [18, с. 62]. 

Із здобуттям Україною незалежності започатковано так званий 

«пострадянський» етап, що розпочався з напрацювання Концепції судово-

правової реформи 1992 року. У цьому документі окреслювалися «основні 

напрями підготовки законодавчих актів, з-поміж яких і з питання 

реформування функцій прокурора в кримінальному процесі» [46, с. 85]. 

Зокрема, п. 2 розділу V цієї Концепції передбачалося обмеження загального 

нагляду прокуратури питаннями захисту державних інтересів і власності, 

перевірки законності правових актів, а також дій посадових осіб, що 

стосуються прав і свобод громадян. Прокурор, не здійснюючи нагляду за 

діяльністю судів, розглядався рівноправним учасником судового процесу. 

Передбачалось чітке закріплення у законодавстві процесуальних функцій 

прокурора як державного обвинувача.  

У незалежній Україні правозахисна діяльність прокуратури взяла свій 

початок з припинення повноважень прокуратури УРСР 4 вересня 1991 р. та 

прийняття Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р., 

Концепції судово-правової реформи, схваленої Верховною Радою України та 

запровадженої відповідною Постановою від 28 квітня 1992 р., низки інших 

нормативних актів, які й утворили правову базу діяльності органів 

прокуратури незалежної України. Вступ України до Ради Європи змусив 

державу «взяти зобов’язання щодо реформування органів прокуратури» [33, с. 
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146]. Йшлося про те, що «функції прокуратури будуть змінені, особливо щодо 

здійснення загального контролю за додержанням законності, шляхом 

перетворення цього інституту в орган, що відповідатиме принципам Ради 

Європи» [47, с. 175]. 

Як вказує Стефанчук М. , «Зважаючи на вагому роль органів прокуратури 

у сфері захисту прав громадян, 26 листопада 1993 р. до ст. 12 Закону України 

«Про прокуратуру» внесено зміни, якими прокурора зобов’язано розглядати 

заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, окрім скарг, 

розгляд яких належить до компетенції суду» [47, с. 146]. 

Прийнятий українським парламентом 5 листопада 1991 року новий Закон 

України «Про прокуратуру» містив низку прогресивних положень у порівняно 

з радянським законодавством. Статтею 5 визначено функції прокуратури. У 

ст. 6 було закріплено, що «органи прокуратури здійснюють свої повноваження 

на підставі додержання Конституції України та чинних на території 

республіки законів, незалежно від будь-яких органів державної влади, 

посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх органів». 

Позитивною новелою Закону про прокуратуру 1991 р. також стала ст. 7 

«Гарантії незалежності прокуратури у здійсненні повноважень»,що не мала 

аналогів у радянському законодавстві [48]. 

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 р., ознаменувало 

«формування основоположних правових засад діяльності прокуратури як 

державного органу і вперше на конституційному рівні визначено її функції» 

[33, с. 146]. 

Прокуратура стала комплексним і багатогранним правовим інститутом «з 

єдиною централізованою системою, що виконує особливий вид державної 

діяльності, пов’язаний з усією системою державного механізму України, не 

належить до жодної з гілок влади. Водночас, за твердженням науковців, це 

зумовило доволі гостру дискусію щодо місця прокуратури в системі 

державних органів, функцій прокурора в кримінальному процесі тощо» [24, с. 

86].  
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Концепція реформування кримінальної юстиції України, затверджена 

Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008, одним із завдань 

реформування кримінального процесу визначила розширення змісту 

прокурорського нагляду під час досудового розслідування. Концепцією 

передбачено «обов’язок прокурора щодо оцінки та спрямування перебігу 

розслідування, запроваджено поняття кримінального переслідування, а також 

процесуального керівництва прокурора» [49].  

Зміст ключових положень цієї Концепції став своєрідною базою для 

нового Кримінально-процесуального кодексу (далі – КПК), що був прийнятий 

Верховною Радою України 13 квітня 2012 року і є чинним на сьогодні 

[24,с. 86]. Так, відповідно до ст. 36 КПК України прокурор у кримінальному 

провадженні наділявся широким колом повноважень, спрямованих на 

виконання ним передбачених Конституцією України та Законом України 

«Про прокуратуру» функцій. За слушним визначенням науковиці 

Т. В. Садової, «з прийняттям нового КПК у 2012 році зламано стару 

обвинувальну систему кримінального судочинства і спрямовано його у бік 

змагальності» [50, с. 235]. 

Подальше протікання трансформаційних процесів в Україні (проведення 

конституційної, адміністративної, судової реформи), євроінтеграційні 

прагнення нашої держави, зумовили потребу в подальшому реформуванні 

прокуратури, особливо в царині її завдань і функцій.  

14 жовтня 2014 р. Верховною Радою України було прийнято новий Закон 

України «Про прокуратуру», що визначав правові засади організації та 

діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення 

прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури України. 

Частина  1 ст. 2 цього Закону встановлювалися такі функції прокуратури: «1) 

підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів 

громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом; 3) 

нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням 
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законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян». У розділі IV цього Закону (ст. ст. 22–26) 

закріплені повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій 

[51].  

Поділяємо підходи тих науковців, які стверджують, що «новий Закон 

України «Про прокуратуру» ознаменував не тільки старт справжньої реформи 

інституту прокуратури, але й став початком якісних і невідворотніх змін у 

системі правоохоронних органів» [33]. 

Отже:  

1. Традиційно для історико-правової науки розвиток прокуратури 

розподіляється на декілька етапів, кожен з яких, визначаючи особливості 

конкретно взятого історичного періоду, характеризує органи прокуратури (або 

органи публічного обвинуванчення) крізь призму їхного публічно-правового 

становища у системі органів влади й правоохороних органів, а також 

повноважень та функцій, якими вони наділені.  

2. Аналізуючи наукові публікації історико-правового змісту, в яких 

визначається періодизація розвитку органів публічного обвинувачення, 

констатується досить архаїчний підхід, згідно з яким етапи розвитку цього 

органу визначаються у контексті періодів розитку державності на території 

сучасної України. Так, зокрема, можна виділити наступні періоди: 1. 

Прокуратура (інституції, що реалізовували подібні до функцій кримінальної 

юстиції та публічного обвинувачення) часів формування української 

державності; 2. Прокуратура (інституції, що реалізовували подібні до функцій 

кримінальної юстиції та публічного обвинувачення) часів національно-

визвольних рухів та козацької держави; 3. Прокуратура (інституції, що 

реалізовували подібні 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 



58 

 

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. 

3. Значення дослідження генезису розвитку органів публічного 

обвинувачення полягає в тому, що його розуміння дозволяє сформувати чітке 

методологічне уявлення про сучасну функціональну і структурну 

архітектоніку органів прокуратури і розуміння реформ, що відбуваються, їх 

наслідки та перспективи, проблеми та успіхи. Ключове значення для 

трансформації сучасної прокуратури мали зміни у функціональному змісті її 

діяльності, а також конституційні перетворення системи кримінальної 

юстиції, які спричинили незворотні процеси реформування. 

4. Сучасні органи прокуратури України – результат прагнення до 

запровадження нової моделі процесуального керівнцтва, участі у 

кримінальному процесі на стороні держави, а також запровадження 

ефективного механізму захисту прав людини і громадянина, інтересів 

держави, який передбачає інституційну розбудову системи управління, 

грунтуючись на вимогах проведеної адміністративно-територіальної реформи, 

у взаємоз’язку з трансформацією правоохороної системи та системи 

судоустрою, поєднану із модернізацією матеріального та процесуального 

законодавства. 

 

1.2. Прокуратура в сучасній системі органів публічної влади та 

правоохоронних органів 

 

У 1995 році Україна вступила до Ради Європи, чим впевнено розпочала 

курс на європейську інтеграцію, основними завданнями якого стали перехід 
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на сучасні європейські методи роботи, вивчення та передача корисного 

досвіду інших європейських країн у сфері державного управління тощо.  

Упродовж останніх років особлива увага  приділяється реорганізації 

державних, правоохоронних, судових органів та адаптації національного 

законодавства у зазначених сферах до стандартів Європейського Союзу. 

Прокуратура  як ключовий орган правопорядку, значення якого в умовах 

формування правової держави залишається вкрай важливим, не стала 

винятком і сьогодні поступово перетворюється з карального органу на 

інститут, що відповідає європейським засадам та принципам. 

Ланчіскас Кястутіс, Голова Консультативної місії Європейського Союзу 

в Україні, зазначила, що «першочергове поточне завдання прокуратури в 

Україні – повернення довіри громадян за рахунок прозорості (за необхідності 

інформування громадян щодо прийнятих рішень в чіткій та обґрунтованій 

манері); застосування законодавства за рівноправних умов, без дискримінації 

та справедливо стосовно всіх громадян, незалежно від їх політичної позиції, 

фінансового стану, статі, віку тощо» [52, с. 28–29].  

Аналізуючи місце органів прокуратури у системі органів публічної 

влади і правоохоронних органів, варто зауважити, що у сучасній юридичній 

науці визначають декілька моделей функціонування прокуратури, а саме: 

- належність прокуратури до структури міністерства юстиції і 

можливість, при цьому, належності до складу органів судочинства та до 

суддівського корпусу (США, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія, Польща, 

Румунія, Ізраїль, Японія, Естонія, Сирія). Різниця між службою аторнеїв 

(США) і компетенцією прокуратури країн Європи полягає у відсутності в 

аторнеїв функції нагляду за законністю та суворої ієрархії в організації їх 

діяльності; 

- належність прокуратури до складу судової системи і знаходження в 

судах або користування адміністративною автономію у системі судоустрою 

(Іспанія, Колумбія, Болгарія, Латвія); 
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- належність прокуратури до самостійної системи, що підзвітна 

парламенту або главі держави (В`єтнам, КНР, КНДР, Куба, Лаос, тобто країни 

соціалістичні і постсоціалістичні, для яких характерний загальний нагляд 

прокуратури за законністю); 

- країни, в яких відсутня прокуратура, або аналогічні за призначенням 

структури (Велика Британія, в якій аторнеї виступають у необхідних випадках 

як обвинувачі, а Генеральний аторней очолює адвокатський корпус). 

За словами професора А. О. Селіванова: «Проблема ролі і місця 

прокуратури у механізмі сучасної української держави є вже не стільки 

теоретичною, скільки юридично практичною, адже все, що стосується 

діяльності прокуратури, її авторитету як правоохоронного органу, суспільство 

має розглядати як власну гарантію проти свавілля та беззаконня в державі» 

[53, с. 12–13]. 

Здійснюючи аналіз ролі та місця органів прокуратури у системі 

координат державної влади України, можна стверджувати, що за сучасним 

законодавством про прокуратуру та у зв’язку з прийняттям у 2016 році змін до 

Конституції України, простежується поступова реалізація моделі 

прокуратури, що передбачає її належність до системи судової влади із певною 

автономією. 

У 2016 році законодавцем при внесенні змін до Конституції України 

було виключено розділ «Прокуратура України» і лише однією ст.131-1 

Конституції визначено її місце в розділі «Правосуддя», чим «формально 

органи прокуратури відненено до судової гілки влади» [54]. Однак, «якщо 

детальніше здійснити аналіз функцій прокуратури, що залишилися, — 

підтримання публічного обвинувачення в суді; організація і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону 

інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та 

іншими слідчими й розшуковими діями органів правопорядку; 

представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, 
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що визначені законом» , — можна зробити цілком закономірний висновок, що 

прокуратура аж ніяк не є суб’єктом системи судової влади» [51]. 

Безумовно, органи прокуратури задіяні у реалізації основної функції 

судової влади — здійсненні правосуддя, однак лише як представники 

обвинувачення, тобто тут відсутня нейтральна позиція, яка є основною 

ознакою суб`єкта судової влади. Здійснюючи функцію обвинувачення у 

судовому засіданні, прокурор фактично є представником держави в 

обвинувальному ракурсі, виконує покладені на нього законом повноваження, 

що більш характерно для суб`єкта виконавчої гілки влади. 

Що стосується другої функції прокуратури — організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням,  вважаємо, що 

дискусія зайва. Судова влада, реалізуючи функцію судового контролю під час 

досудового слідства, вже представлена суб’єктом судової влади, а тому з 

роллю і місцем прокурора тут усе зрозуміло. 

Особливістю третьої функції є підтвердження, що прокурор, коли 

здійснює представництво інтересів держави в суді, аж ніяк не може бути 

суб’єктом судової влади, бо він представляє інтереси конкретної державної 

юридичної особи, тобто сторони у судовому процесі. 

Зміни, внесенні у ст. 25 ЗУ «Про прокуратуру» Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

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

про те, що «Генеральний прокурор, керівники відповідних прокуратур, їх 

перші заступники та заступники відповідно до розподілу обов’язків 

координують діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері 

протидії злочинності. Основною формою координації є проведення 

координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів, на яких 

заслуховується інформація щодо їхньої діяльності у сфері протидії 

злочинності. Рішення координаційної наради є обов’язковим до виконання 

всіма зазначеними у ньому правоохоронними органами. Порядок та інші 

форми координації затверджуються наказом Генерального прокурора, 
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фактично регламентують четверту функцію прокуратури — координація 

діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності, яку було б 

доцільно закріпити у Конституції» [55]. Таким чином, звертаємо увагу, що 

парламентарі ухвалюючи зміни до вищевказаного закону, прийняли 

половинчасте рішення — до закону зміни внесли, однак поза увагою 

залишили відповідні фундаментальні зміни до Конституції України як 

Основного Закону. 

Також, на нашу думку, основною  ознакою того, що прокуратура не 

може бути у складі судової гілки влади є її структурна побудова та організація 

з чітким вертикальним підпорядкуванням та повноваженнями. Так, відповідно 

до статей 7, 10, 12 Закону України «Про прокуратуру», «утворення, перелік, 

територіальна юрисдикція, реорганізація та ліквідація обласних прокуратур, 

визначення їхньої компетенції, структури й штатного розпису здійснюються 

Генеральним прокурором. У системі прокуратури України діють окружні 

прокуратури, перелік та територіальна юрисдикція яких визначається наказом 

Генерального прокурора. Утворення, реорганізація та ліквідація окружних 

прокуратур, визначення їхньої компетенції, структури і штатного розпису 

здійснюються Генеральним прокурором» [51]. 

Офісом Генерального прокурора є орган прокуратури вищого рівня 

щодо обласних та окружних прокуратур, у свою чергу обласна прокуратура — 

орган прокуратури вищого рівня щодо окружних прокуратур, розташованих у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під 

територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури. Основні 

повноваження Офісу Генерального прокурора - організація та координування 

діяльності усіх органів прокуратури, забезпечення належного функціонування 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами 

досудового розслідування, визначення єдиного порядку формування звітності 

про стан кримінальної протиправності й роботу прокурора з метою 

забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також 

здійснення управління об’єктами державної власності, що належать до сфери 
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управління прокурора Офісу Генерального прокурора. Аналогічно ж змінено 

й повноваження щодо кадрової політики, які явно не притаманні для  

організації системи судової влади. 

Місце прокуратури у системі органів державної влади сьогодні 

обумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 

Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за дотриманням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступове перенесення 

відповідальності до компетентних органів, які утворюються в державі для 

забезпечення законності та правопорядку. 

Слід звернути увагу, що жоден міжнародно-правовий акт, який 

присвячений стандартам правового захисту, а також ролі прокуратури у 

сучасній системі органів публічної влади і правоохоронних органів, не містить 

переліку функцій прокуратури, зате встановлює загальні обов’язки прокурора 

як у межах кримінального провадження, так і поза ними; обов’язок захисту 

прав людини, публічних інтересів, а також гарантування законності. 

Рекомендація Ради Європи щодо ролі прокурорів вказує: «Державні 

обвинувачі (прокурори) це представники влади, які від імені суспільства та в 

його інтересах забезпечують застосування законів, тоді як порушення закону 

передбачає кримінальні санкції, беручи до уваги як права людей, так і 

необхідну ефективність системи кримінального правосуддя» [52, с. 28–29]. 

Отож, державні обвинувачі покликані збалансувати, тобто знайти 

правильне поєднання між правами людей та ефективністю процесу 

розслідування кримінальних правопорушень, повинні працювати в інтересах 

суспільства та гарантувати застосування законів. 

Організація Об’єднаних Націй вважає, що обвинувачі є 

найважливішими представниками системи кримінального правосуддя, тоді як 

правосуддя в Україні уповноважена чинити судова гілка влади. Європейський 

суд з прав людини розцінює діяльність суду та прокурора як таку, що є 
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спільною. Яскравим прикладом цього слугують справи «Меріт проти 

України», та «Салов проти України», де порушення вимог Конвенції 

поставлено в провину одночасно українському суду та прокуратурі, хоча, як 

відомо, процесуальні обов’язки кожного із цих суб’єктів різні.  

Думки вчених щодо ролі та місця прокуратури в сучасній системі 

органів публічної влади і правоохоронних органів розділилися. 

О. Ю. Торяник висловлює припущення, що «прокуратура, як і суд, 

основною метою має захист прав та законних інтересів людини, держави і 

суспільства, тому, враховуючи її функції, вбачається органом у системі 

судової влади. Віднесення прокуратури до судової гілки влади може стати 

фундаментальним і принциповим кроком на шляху її реформування. Це може 

забезпечити об’єктивність і незалежність органів прокуратури та 

відповідатиме сучасним тенденціям визначення ролі прокуратури у 

розвинутих демократичних державах. Таким чином, віднесення системи 

органів прокуратури України до судової гілки влади є оптимальним способом 

усунення законодавчої невизначеності щодо місця в конституційній системі 

органів державної влади» [56]. 

Л. Р. Грицаєнко вважає, що «за сучасних умов не можна допускати 

догматичного трактування поділу державної влади, як раз і назавжди існуючої 

схеми. Прокуратура України не входить до жодної із класичних гілок влади, а 

займає в системі органів державної влади самостійне місце та функціонує як 

елемент механізму стримування і противаги, сприяючи консенсусу між 

органами державної влади» [57, с. 25].   

Згідно із М. Бурбикою, «місце та значення органів прокуратури у 

системі державної влади визначається тим, що: вони виконують роль 

«стримувань і противаг» між різними гілками влади; вони складають єдину 

систему органів влади, засновану на принципі централізації з 

підпорядкуванням нижчих органів вищим, що підвищує рівень їх 

незалежності від зовнішніх впливів; вони наділені правом здійснювати нагляд 

за додержанням і застосуванням законів контролюючими органами; – вони не 
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втручаються в оперативну діяльність піднаглядних органів, не підміняють їх 

діяльність» [58, с. 50]. 

На думку М. К. Якимчука, «за своїм призначенням прокуратура є 

елементом системи стримувань і противаг, який не тільки запобігає 

прийняттю незаконних актів та здійсненню протиправних дій, а й сприяє 

взаємодії гілок влади з метою підтримання режиму законності та 

правопорядку, забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Прокуратура має низку конституційних і законодавчо закріплених ознак, а 

саме: 1) це єдина централізована система, яка здійснює покладені на неї 

функції автономно і має особливий конституційний механізм призначення 

керівника цієї системи – Генерального прокурора України; 2) її повноваження, 

організація і порядок діяльності визначаються окремим законом; 3) одним із 

принципів організації та діяльності прокуратури є її незалежність від будь-

яких органів державної влади; 4) незалежність та єдність забезпечуються 

жорсткою централізацією і внутрішньою побудовою органів прокуратури, 

заснованою на принципі суворого  підпорядкування» [59, с. 10].   

Разом з тим М. І. Мичко констатував, що у питаннях визначення місця 

прокуратури в системі органів державної влади існують такі основні позиції: 

«– прокуратура повинна знаходитися в системі законодавчої влади. В 

основі такої думки лежить теза про те, що прокуратура діє на основі 

повноважень, отриманих від законодавчої влади, і підконтрольна останній. 

Указується також на те, що без прокуратури законодавча влада виявиться 

фактично безвладною у зв’язку з відсутністю органу, який би контролював 

виконання рішень, що приймаються; 

– прокуратура повинна входити до системи виконавчої влади, оскільки 

однією з її функцій є організація виконання законів, а контроль і нагляд є 

засобами вирішення цього завдання. Радикальні прихильники цієї позиції 

бачать прокуратуру в структурі Міністерства юстиції, посилаючись при цьому 

на досвід США й інших країн, в яких Генеральний прокурор і міністр юстиції 

поєднані в одній особі; 
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– прокуратура повинна бути частиною системи судової влади» 

[60, c. 210]. 

Реформа прокуратури в Україні тісно пов‘язана із судовою та 

конституційною реформами. Аналізуючи положення останньої, можна 

констатувати доволі потужне зближення прокуратури та судової гілки влади, 

опосередковане конституційними змінами, відповідно до яких у структурі 

тексту Конституції України розміщено конституційні положення у єдиному 

розділі, що пов‘язаний з правосуддям. 

Відповідно до  Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2000) 

19 від 6 жовтня 2000 р., взаємовідносини між прокурорами і суддями 

полягають у: 

«17. Держави повинні вжити відповідних заходів, щоб правовий статус, 

компетенція і процесуальна роль прокурорів були встановлені законом таким 

чином, аби не могло бути законних сумнівів щодо незалежності і 

неупередженості суддів. Зокрема, держави повинні гарантувати, що особа не 

може одночасно займати посаду і прокурора, і судді.  

18. Проте, якщо правові системи дозволяють, держави повинні вжити 

заходів для надання можливості одній особі успішно виконувати функції 

прокурора і судді, і навпаки. Такі зміни функцій можливі лише при проханні 

відповідної особи і за дотримання гарантій.  

19. Прокурори повинні поважати незалежність і неупередженість суддів; 

а саме, вони ніколи не повинні ні ставити під сумнів судові рішення, ні 

перешкоджати їхньому виконанню, зберігаючи використання їх права на 

процедуру апеляції або на будь-яку іншу пояснювальну процедуру.  

20. Під час судових розглядів прокурори повинні бути об’єктивними і 

справедливими. Зокрема, вони мають гарантувати, що суду надані відповідні 

факти і правові докази, необхідні для справедливого відправлення 

правосуддя» [61].   
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Згідно із Бордоською декларацією «Судді і прокурори у 

демократичному суспільстві» Висновку № 12 (2009) Консультативної ради 

європейських суддів (КРЄС):  

1. «Суспільство зацікавлене в тому, щоб верховенство права було 

гарантоване шляхом справедливого, неупередженого та ефективного 

здійснення правосуддя. Прокурори та судді забезпечують на всіх стадіях 

провадження гарантію прав та свобод людини, а також захист громадського 

порядку. Це включає в себе повну повагу до прав обвинувачених та 

потерпілих. Рішення прокурора про відмову у висуненні обвинувачення 

повинно бути відкритим для судового контролю. Потерпілому може бути 

надане право звернутися у справі безпосередньо до суду. 

2. Справедливе відправлення правосуддя потребує рівності у правах 

обвинувачення та захисту, а також поваги до незалежності суду, дотримання 

принципу розподілу влади та обов’язкової сили остаточних судових рішень. 

3. Належне виконання різних, але взаємодоповнюючих функцій 

суддями та прокурорами є необхідною гарантією справедливого, 

неупередженого та ефективного відправлення правосуддя. Судді та прокурори 

мають бути незалежними у здійсненні своїх повноважень, а також діяти 

незалежно один від одного… 

…7. Будь-яке передання судових функцій прокурорам повинно 

обмежуватися, зокрема у справах про призначення незначної міри покарання, 

не повинно поєднуватися із правом виступати обвинувачем у тій самій справі 

і не має зашкоджувати праву обвинувачених на отримання рішення у таких 

справах, постановленого незалежним та неупередженим органом, який 

здійснює судові функції» [96]. 

У пояснювальній записці до даного Висновку зазначається, що «у 

держава-членах Ради Європи одночасно існують багато правових систем: 

системи загального права, у яких існує чітка відмінність між суддями та 

прокурорами і в яких повноваження з проведення розслідування 

кримінальних справ не поєднуються з іншими функціями; системи 
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континентального права, що можна поділити на різні типи, в яких як судді, 

так і прокурори є частиною «суддівського корпусу» або, навпаки, до нього 

можуть належати тільки судді». Крім того, у цих різних системах 

незалежність прокуратури від виконавчої влади може бути повною або 

обмеженою. У кожній системі роль судді відрізняється від ролі прокуратури. 

Тим не менше, їх відповідні завдання залишаються взаємодоповнюючими. 

Між суддею та прокурором не існує жодних ієрархічних зв’язків. 

Незалежність прокуратури має безперечний наслідок для незалежності 

судової системи. Функція прокурора з відстоювання та захисту прав людини 

як підозрюваних і обвинувачених осіб, так і потерпілих, найкраще 

здійснюється за умови незалежності прокурора від виконавчої та законодавчої 

влади під час прийняття рішень і точності дотримання різних функцій суддів 

та прокурорів. У демократичній державі, яка ґрунтується на верховенстві 

права, саме закон забезпечує основу для політики обвинувачення (Декларація, 

пункт 3). 

Ми підтримуємо наукову позицію щодо розуміння органів прокуратури 

як самостійної правової інституції, а також елемента системи органів 

державної влади, не відносячи її до жодної з гілок. На нашу думку, про це 

свідчать наступні твердження. 

Проведення низки реформ судової та правоохоронної системи  

вплинули  та змінили роль і місце органів прокуратури у системі органів 

публічної влади. Але  чинне законодавство прямо не вказує нам на 

приналежність органів прокуратури до конкретної з гілок влади.  

На сьогоднішній день реформа ще триває і є лише початком значних 

зрушень, що  очікують на прокуратуру України. Останні законодавчі зміни 

викликані бажанням привести роботу прокуратури у відповідність до 

європейських стандартів та запровадити першочергові і, багато в чому, 

тимчасові заходи, що пов’язуються насамперед із кадровим 

перезавантаженням органів прокуратури через атестацію чинних прокурорів, 

а також надання можливостей всім доброчесним кандидатам, які мають 
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належні теоретичні знання та практичні навивки, на конкурсних засадах 

обійняти посаду прокурора у будь-якому органі прокуратури. 

Варто зазначити, що законом значно розширені повноваження 

Генерального прокурора, зокрема: «організація діяльності органів 

прокуратури України, у тому числі визначення межі повноважень Офісу 

Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині 

виконання конституційних функцій; у встановленому порядку на підставі 

рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора прийняття рішення про застосування до 

прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури 

дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування 

такої особи на посаді прокурора; затвердження стратегії розвитку 

прокуратури; затвердження порядку вимірювання та регулювання 

навантаження на прокурорів; затвердження положення про систему 

індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему оцінювання 

якості роботи прокурорів» [51]. Це також є аргументованою ознакою 

незалежності органів прокуратури. 

Із внесенням у 2019 році змін в законодавство, що регулює організацію 

та діяльність органів прокуратури, дещо змінено статус прокурора як 

особливого суб’єкта правоохоронної діяльності, що відмежовує його від 

інших працівників органів прокуратури та суттєво підвищує відповідальність і  

гарантії його незалежності. 

Відповідно до Порядку проходження прокурорами атестації 

затвердженого Наказом Генерального прокурора від 3 жовтня 2019 року № 

221, під атестацією прокурорів розуміється «процедура надання оцінки 

професійній компетентності, професійній етиці та доброчесності прокурорів 

Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, місцевих 

прокуратур і військових прокуратур» [62].  

Майбутня атестація прокурорів включає в себе чотири етапи, а саме:  
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«1) складання іспиту у формі анонімного тестування з використанням 

комп’ютерної техніки з метою виявлення рівня знань та умінь у застосуванні 

закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора;  

2) складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності 

та навички з використанням комп’ютерної техніки;  

3) виконання письмового практичного завдання для оцінки рівня 

володіння практичними уміннями та навичками;    

4) проведення співбесіди з метою виявлення відповідності прокурора до 

вимог професійної компетентності, професійної етики та доброчесності» [62].  

Анонімне тестування має проходити із використанням комп’ютерної 

техніки в присутності членів відповідної кадрової комісії і триватиме 100 

хвилин, під час яких прокурору буде надана можливість відповісти на 100 

запитань, правильна відповідь на одне питання буде оцінюватися в один бал 

тому максимальний бал який зможе отримати прокурор буде становить 100 

балів. Прохідний бал для успішного складення іспиту становить 70 балів. У 

разі, якщо прокурор не набере прохідного балу, тоді кадрова комісія ухвалить 

рішення про неуспішне проходження прокурором атестації і не допуск його 

до наступного етапу.  

Другий етап, складання іспиту у формі анонімного тестування на 

загальні здібності та навички, теж буде проводитися з використанням 

комп’ютерної техніки у присутності членів відповідної кадрової комісії. 

Прохідний бал для цього етапу не встановлюється Положенням, а буде 

визначатися наказом Генерального прокурора після складання іспиту у формі 

анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки з метою 

виявлення рівня знань та умінь у застосуванні закону, відповідності 

здійснювати повноваження прокурора. Така непослідовність у незакріпленні 

прохідного балу в самому Положенні, а наданні такого повноваження 

Генеральному прокурору, створює можливість для останнього у майбутньому 

впливати на перебіг конкурсу шляхом затвердження більш високого, або 

більш низького прохідного балу.  
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За умови успішного складання другого етапу прокурора допускають до 

наступних двох етапів, а саме: до проведення співбесіди та складання 

письмового практичного завдання. Найбільш суперечливим є саме 

вищевказані етапи. Щодо письмового завдання слід відмітити, що, відповідно 

до Положення, узагалі не зрозуміла процедура перевірки цього завдання, адже 

в ньому вказано лише те, що після виконання завдання прокурор здає комісії 

написане ним вирішення завдання на аркуші (аркушах) з відміткою комісії, 

після чого члени комісії можуть ставити запитання щодо практичного 

завдання під час співбесіди. Викликає занепокоєння, що в Положенні не 

визначено критерії перевірки даних завдань.  

Для проведення співбесіди кадрова комісія має повноваження  

отримувати в усіх органах прокуратури, у Раді прокурорів України, 

секретаріаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, 

Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро 

розслідувань, Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших 

органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію 

про прокурора, у тому числі про:  

«1) кількість дисциплінарних проваджень щодо прокурора у 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та їх результати;  

2) кількість скарг, що надходили на дії прокурора до Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів та Ради прокурорів України, з коротким 

описом суті скарг;  

3) дотримання прокурором правил професійної етики та доброчесності: 

а) відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також 

близьких осіб задекларованим доходам, у тому числі копії відповідних 

декларацій, поданих прокурором відповідно до законодавства у сфері 

запобігання корупції; б) інші дані щодо відповідності прокурора вимогам 

законодавства у сфері запобігання корупції; в) дані щодо відповідності 

поведінки прокурора вимогам професійної етики; г) матеріали таємної 

перевірки доброчесності прокурора;  
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4) інформацію про зайняття прокурором адміністративних посад в 

органах прокуратури з копіями відповідних рішень» [62].  

Члени комісії можуть навіть враховувати анонімну інформацію, що 

надійшла від фізичних чи юридичних осіб. Таке повноваження кадрової 

комісії викликає велике занепокоєння, адже така анонімна інформація про   

прокурора може бути не об’єктивною і навіть не відповідати дійсності, а її 

використання може зашкодити позитивному проходженню атестації 

прокурором.  

Співбесіда повинна проходить у формі засідання комісії, під час якого її 

члени комісії мають право ставити запитання прокурору, з яким проводять 

співбесіду, щодо його професійної компетентності, професійної етики та 

доброчесності. А рішення про успішність чи неуспішність проходження 

атестації прокурором приймається шляхом голосування.  

Підводячи підсумки, слід зазначити, що процес атестації прокурорів, 

передбачений відповідним Положенням, покликаний очистити органи 

прокуратури та відновити довіру до них з боку суспільства. 

В Україні прокуратура завжди відігравала важливу роль у системі 

органів, функції яких полягають в  охороні прав та законних інтересів 

громадян і держави, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями. 

Отож, прокуратура України є самостійним централізованим органом 

державної влади, що діє в системі правооxоронниx органів держави та 

забезпечує заxист від неправомірниx посягань на суспільний та державний 

лад, прав і свобод людини, а також основ демократичного устрою засобами і 

методами, що передбачені законом. Прокуратура не підпорядковується 

виконавчій або судовій владі, оскільки «її діяльність є елементом системи 

стримувань і противаг між гілками влади, які формуються та утверджуються в 

державі після прийняття нової Конституції» [63, с. 144]. 

Місце прокуратури у системі органів публічного управління 

обумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 
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Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за додержанням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступове перенесення 

відповідальності до компетентних органів, що утворюються в державі для 

забезпечення законності та правопорядку. Авторитет прокуратури як 

основного органу правопорядку залежить від того, наскільки результативною 

буде її діяльність після проведених змін і наскільки новий статус цього органу 

зможе задовольнити державний та суспільний запит на криміногенні виклики. 

Ми вважаємо, що прокуратура не належить до жодної із гілок влади і не 

повинна навіть претендувати на позиціювання у такому контексті.  

Прокуратуру, на наш погляд, необхідно розуміти як ключовий суб’єкт 

системи кримінальної юстиції, головна місія якого полягає у забезпеченні 

законності під час здійснення досудового розслідування, вирішення інших 

питань у кримінальних провадженнях, пов’язаних із забезпеченням 

законності, а також доведення позиції держави в суді як завершення процесу 

кримінального провадження.  

«Позбавлення прокуратури деяких конституційних функцій призвело до 

зменшення рівня здатності прокуратури впливати на певні публічні 

відносини, що позначилося на правовому статусі прокуратури як органу 

правопорядку, який здійснює наглядові повноваження у сфері дотримання 

законів, і посилило (хоча і тимчасово) роль прокуратури в сфері кримінальної 

юстиції» [64, с. 59].  

Підсумуємо.  

1. Аналіз правового положення, статусу прокуратури в сучасній 

системі органів публічної влади і правоохоронних органів дав можливість 

сформувати наступні узагальнення щодо їх ролі в адміністративному праві. 

2. Трансформація функцій та взаємозв’язок органів прокуратури з 

органами державної влади відбувались відповіднодо політико-правових 

процесів  в Україні. Порівняльно-правовий аналіз змін до Конституції України 

в частині визначення функцій прокуратури доводить незмінність функції 
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підтримання державного обвинувачення в суді, функції представництва 

інтересів держави в суді, нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. 

3. Реформа прокуратури в Україні тісно пов‘язана із судовою та 

конституційною реформами. Аналізуючи положення останньої, можна 

констатувати доволі потужне зближення прокуратури та судової гілки влади, 

опосередковане конституційними змінами, відповідно до яких у структурі 

тексту Конституції України розміщено конституційні положення про них у 

єдиному розділі, що пов‘язаний з правосуддям. 

4. Проведення низки реформ судової та правоохоронної системи  

вплинули  та змінили роль та місце органів прокуратури у системі органів 

публічної влади. Але  чинне законодавство прямо не вказує нам на 

приналежність органів прокуратури до конкретної з гілок влади.  

 На сьогодні реформа ще триває і є лише початком значних зрушень, 

що очікують на прокуратуру України. Останні законодавчі зміни викликані 

бажанням привести роботу прокуратури у відповідність до європейських 

стандартів та запровадити першочергові і, багато в чому, тимчасові заходи, 

що пов’язуються перш за все із кадровим перезавантаженням органів 

прокуратури через атестацію чинних прокурорів, а також надання можливості 

всім доброчесним кандидатам, які мають належні теоретичні знання та 

практичні навички, на конкурсних засадах обійняти посаду прокурора у будь-

якому органі прокуратури. 

5. Місце прокуратури у системі органів публічного управління 

обумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 

Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за додержанням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступове перенесення 

відповідальності до компетентних органів, які утворюються в державі для 

забезпечення законності та правопорядку. Авторитет прокуратури як 
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основного органу правопорядку залежить від того, наскільки результативною 

буде її діяльність після проведених змін і наскільки новий статус цього органу 

зможе задовольнити державний та суспільний запит на криміногенні виклики. 

Прокуратура не належить до жодної із гілок влади і не повинна навіть 

претендувати на позиціювання у такому контексті.  

 

Висновки до розділу 1. 

 

1. Формування сучасної адміністративно-правової доктрини 

прокуратури в Україні  -  процес динамічний, який відображає тенденції 

державно-правових процесів загалом, так і особливості національного 

управління у сфері публічного обвинувачення. Вивчення генезису та 

закономірностей функціонування є необхідною частиною усвідомлення 

статусу, повноважень, місії та призначення прокуратури не тільки у сфері 

кримінального процесу, а й поза її межами. 

2. Історичний процес становлення та розвитку функції обвинувачення 

у Х - ХХI століть пройшов цілий ряд етапів. Законодавець розглядав функцію 

обвинувачення протягом усієї історії кримінального процесу як особливу, 

самостійну функцію, для здійснення якої створювались спеціальні органи, 

діяльність яких не була пов’язана з відправленням правосуддя, покладеним 

лише на суд.  

3. Уявлення про повноваження прокурора поза межами кримінального 

процесу, його процесуальний статус на різних історичних етапах становлення 

та розвитку інституту прокуратури постійно зазнавали змін, що 

зумовлювалося особливостями перебігу державотворчих процесів на різних 

етапах її державної незалежності, розвитку адміністративного права, процесу.  

4. Інститут прокуратури на українських землях пройшов складний 

історичний шлях розвитку, еволюціонувавши від органу, що захищав інтереси 

монарха, до гаранта забезпечення прав і свобод людини та громадянина.  
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5. У період України-Руси традиції підтримання обвинувачення та 

представництва інтересів держави в суді, збагачені європейським досвідом в 

межах Галицько-Волинської держави, Великого князівства Литовського, 

Королівства Польського і Речі Посполитої (зокрема, посада інстигатора в 

українських землях у ХVІ-ХVІІ століттях набула усього спектру функцій 

прокуратури, які з часом перетворилися із суто представницьких у 

представницько-обвинувальні), поступово трансформувалися у відповідні 

правові інститути і процеси в козацько-гетьманську добу. Попри відсутність у 

козацькій державі спеціального інституту, який би вважався прообразом 

сучасної прокуратури, функцію підтримання обвинувачення в суді 

уособлював представник від гетьмана. Функції нагляду за додержанням 

законів в Українській гетьманській державі належали Генеральному 

військовому суду. 

6. Ліквідація Гетьманщини та інкорпорація більшості українських 

земельу склад Російської імперії зумовила те, що головним чинником 

формування функціональної моделі прокуратури у ХVІІІ столітті на 

українських землях була політика, що спрямовувалась на централізацію та 

русифікацію України. Власне, функціональна діяльність прокуратури в 

Наддніпрянській Україні наприкінці ХVIII – перш. пол ХІХ століть 

диференціювалася за трьома основними напрямами: охорона загального 

благоустрою в губерніях; нагляд за державними органами управління; нагляд 

за судами та управами. Попри прогресивність положень судової реформи 1864 

року (зокрема, в організаційно-правовому забезпеченні органів прокуратури), 

цей інститут залишався потужним знаряддям самодержавного режиму, який 

використовував прокурорських працівників для переслідування політично 

неблагонадійних осіб.  

7. Відповідно, прокурорські працівники часто керувалися у своїй 

роботі не об’єктивною необхідністю захистити закон, а політичною 

доцільністю «знешкодити» потенційного ворога царя. 
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8. Відродження Української державності у період 1917-1921 рр. в 

умовах складної зовнішньополітичної ситуації та нерозв’язаного вузла 

гострих внутрішніх питань, не дозволило  реалізувати системне реформування 

органів прокуратури. Основною їх  функцією органів прокуратури зводилась 

до  здійснення прокурорського нагляду у сфері кримінального судочинства, 

зокрема йшлося про організацію і здійснення процесуального керівництва 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 

час кримінального провадження, нагляд за якістю проведення процесуальних 

дій судовими слідчими. 

9. Із встановлення радянської влади мультифункціональна модель 

прокуратури була використана більшовицьким режимом для зміцнення 

«диктатури пролетаріату», тобто, за влучним визначенням дослідника 

В. Сухоноса «нового варіанту абсолютизму в особі «вождів» партії і 

партійного апарату. Вагоме місце в діяльності прокуратури посів загальний 

нагляд за додержанням законів. Було значно послаблено нагляд за судовими 

структурами, що сприяло масовим політичним репресіям, особливо в 

десятиліття «великого терору». Прокуратура, здійснюючи загальний нагляд, 

певною мірою сприяла захисту прав громадян, однак її можливості у цій сфері 

обмежувалися реаліями тоталітарного режиму і командно-адміністративної 

системи. 

10. Розвиток прокуратури України після 1991 р. мав суперечливий 

характер. З одного боку, розглядалася можливість за прикладом більшості 

європейських країн обмежити її функції сферою кримінального судочинства, а 

з іншого -  залишити функцію загального нагляду, як і раніше. Еволюційні 

зміни були зумовлені розвитком державності, прагненням побудови правової 

держави та громадянського суспільства 

11. Діяльність прокуратури відповідно до нової конституційної моделі 

передбачає підтримання публічного обвинувачення в суді; організацію і 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно 

до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за 
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негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 

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

що визначені законом. Положення чинного кримінального процесуального 

законодавства України демонструють бажання законодавця найбільш повно й 

послідовно врахувати історичний досвід у реформуванні правоохоронних 

органів. 

12. Аналіз правового положення, статусу прокуратури в сучасній 

системі органів публічної влади і правоохоронних органів дав можливість 

сформувати наступні узагальнення щодо їх ролі в адміністративному праві. 

13. Трансформація функцій та взаємозв’язок органів прокуратури з 

органами державної влади відбувались відповідно до політико-правових 

процесів  в Україні. Порівняльно-правовий аналіз змін до Основного Закону – 

Конституції України  - у частині визначення функцій прокуратури довів 

незмінність функції підтримання державного обвинувачення в суді, функції 

представництва інтересів держави в суді, нагляду за додержанням законів 

органами, щопроводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове 

слідство. 

14. Реформа прокуратури в Україні тісно пов‘язана із судовою та 

конституційною реформами. Аналізуючи положення останньої, можна 

констатувати доволі потужне зближення прокуратури та судової гілки влади, 

опосередковане конституційними змінами, відповідно до яких у структурі 

тексту Конституції України розміщено конституційні положення про них у 

єдиному розділі, що пов‘язаний з правосуддям. 

15. Проведення низки реформ судової та правоохоронної системи  

вплинули  та змінили роль та місце органів прокуратури в системі органів 

публічної влади. Але  чинне законодавство прямо не вказує нам на 

приналежність органів прокуратури до конкретної з гілок влади.  

16. Місце прокуратури у системі органів публічного управління 

обумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 
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Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за додержанням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступове перенесення 

відповідальності до компетентних органів, що утворюються в державі для 

забезпечення законності та правопорядку. Авторитет прокуратури як 

основного органу правопорядку залежить від того, наскільки результативною 

буде її діяльність після проведених змін, і наскільки новий статус цього 

органу зможе задовольнити державний та суспільний запит на криміногенні 

виклики. Прокуратура не належить до жодної із гілок влади і не повинна 

навіть претендувати на позиціювання у такому контексті.  

17. Чинне законодавство про прокуратуру значно зменшило коло 

інструментів прокурорського реагування, що змінило вектор взаємовідносин 

прокуратури в системі інших органів влади. Наприклад, існування таких актів 

прокурорського реагування як протест, припис, подання надавало можливість 

корегувати публічні відносини внесенням цих актів у відповідні органи з 

вимогою припинення порушень законів. До того ж саме ці документи 

додатково свідчили про адміністративно-правову природу прокуратури, адже 

забезпечували державний, владний, вплив. 

18. Скасування загального нагляду не позбавило систему органів 

прокуратури участі у публічно-правових відносинах. Із посилення 

незалежного статусу прокуратури помітним є розширення інформаційно-

правової концепції прокуратури та прокурорів, переосмисленням засобів та 

методів адміністративно-правового впливу на утвердження загальної 

законності. 

19. Оновлення прокуратури на шляху реформування правоохоронної 

системи є важливим кроком у побудові європейської моделі прокуратури, 

створенні сильного та дієвого механізму правового захисту людини та 

громадянина. 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

2.1 Міжнародні стандарти організації та управління в органах 

прокуратури 

 

 Адміністративно-правове забезпечення роботи прокуратури та 

зокрема концепція урядування системою публічного обвинувачення є 

окремим напрямком державотворчих процесів у кожній демократичній 

системі, які закладаються в конституційне законодавство. Разом з цим, егіда 

розвитку органів прокуратури поза межами кримінального права відбувається 

під впливом міжнародних стандартів та положень рекомендаційного 

характеру, які розробляються авторитетними організаціями. Міжнародне 

публічне право у сфері роботи органів прокуратури відіграє не тільки 

настановчу, але й уніфікаційну роль, завдяки чому можливо досягти: єдності у 

розумінні інституції та функцій прокуратури; статусу прокуратури як 

конституційного органу державної влади; змісту засад забезпечення 

незалежності та системи стримування противаг; предмету спільної 

міжнародної правової діяльності у межах національних правових систем для 

більшого ефекту правоохоронної роботи; розуміння принципів взаємодії 

прокуратури та суспільних інституцій (суспільства загалом) як елементу 

утвердження демократизму та верховенства права. 

Реформування органів прокуратури зокрема, так і правоохоронних 

органів в цілому, набуває особливих рис в умовах сьогодення. Адже, з однієї 

сторони, одним із головних напрямів євроінтеграційних перетворень в 

Україні, з моменту підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, 

є реформування системи органів кримінальної юстиції. А з іншої сторони, 

модерні глобалізаційні процеси зумовлюють стрімкі соціальні та політичні 

трансформації в державі, принципові зміни основ державного управління, та 
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активізують демократичні перетворення шляхом реформування системи 

органів прокуратури як складової правоохоронної системи країни.  

Без жодного сумніву, головна роль у цьому процесі належить органам 

законодавчої влади, які унормовують завдання і повноваження органів 

прокуратури, визначають їх компетенцію та механізм взаємодії. Розробляючи 

законодавчий масив, надзвичайно важливо проаналізувати відповідний 

міжнародний та європейський досвід, з метою запровадження його 

позитивних рис у вітчизняне законодавство.  

Дослідження міжнародно-правових стандартів реалізації прокуратурою 

правоохоронної функції держави сприятиме побудові та якісному 

функціонуванню цього інституту у відповідності до вимог Ради Європи та 

інших провідних міжнародних організацій. Прийняття вітчизняним 

законодавцем нового Закону України “Про прокуратуру” від 14 жовтня 

2014 р. № 1697- VII [55] є беззаперечним фактором позитивної новелізіції 

законодавства, що спрямований на підвищення ефективної діяльності та 

результативності роботи системи органів прокуратури й побудову нової 

прокуратури європейського зразка. Разом із тим, існують прогалини та колізії, 

деякі питання досі залишаються дискусійними, та такими, що потребують 

перегляду. 

Значний вплив на вітчизняне законодавство, що регулює особливості 

організації та управління в органах прокуратури, здійснюють як сучасні 

тенденції уніфікації норм, так і інтеграції норм зарубіжного кримінально-

процесуального права шляхом ратифікації Україною відповідних 

міжнародних актів, її участь в профільних організаціях. Як зазначає дослідник 

Т. Є. Колеснік, «уніфікація та інтеграція у національне законодавство 

зарубіжних норм кримінально-процесуального права здійснюються 

декількома способами:  

– шляхом запозичення в рамках однієї системи національного 

кримінального процесу норм та інститутів з іншої системи національного 



82 

 

кримінального судочинства з наступною адаптацією даних норм та інститутів 

кримінально-процесуального права до національного законодавства; 

– шляхом розробки уніфікованих міжнародних стандартів» [65, c.17]. 

Міжнародно-правові стандарти щодо прокурорської діяльності та 

статусу прокурорів закріплені низкою правових актів. Першими у цій сфері 

були «Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове 

переслідування, прийняті восьмим Конгресом ООН щодо попередження 

злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 7 

вересня 1990 р.)» [66]. Даним актом визначено низку важливих організаційно-

правових аспектів діяльності прокуратури, зокрема, включено розділи щодо 

«кваліфікації, відбору та професійної підготовки, статусу та умов публічної 

служби, свободи переконань та асоціації, ролі у кримінальному провадженні, 

дискреційних функцій, переліку альтернатив судового розгляду, взаємодії з 

іншими державними органами та установами, дисциплінарної 

відповідальності, умов дотримання керівних принципів; та охоплено три 

взаємопов’язані складові: а) професійні вимоги та правовий статус 

працівників прокуратури; б) порядок, підстави та умови реалізації 

прокуратурою правоохоронної функції держави; в) місце та роль органів 

прокурати у кримінальному провадженні та кримінальному судочинстві» [67, 

c.255]. 

 Наступними актами, що відображають базові принципи організації та 

діяльності органів прокуратури держав-членів Ради Європи є 

Рекомендація Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

судочинства, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 6 жовтня 2000 р. [68], 

Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи 1604 (2003) щодо ролі 

прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством права 

від 27 травня 2003 р. [69], Рекомендація CM/Rec(2012)11 щодо ролі 

державних прокурорів за межами системи кримінального судочинства, 

прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 19 вересня 2012 р. [70]. 
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Рекомендація Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі 

кримінального судочинства на даний час є основним рамковим документом, 

що відображає базові принципи організації і діяльності органів прокуратури 

держав-членів Ради Європи. Підтверджує, висунуту нами тезу, позиція 

Парламентської асамблеї Ради Європи, висловлена в її Рекомендації 

1604 (2003) щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві, 

керованому верховенством права, в п. 3 якої підкреслюється, що асамблея 

приймає до відома Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в 

системі кримінального судочинства, і вважає, що цей документ являє собою 

детальний посібник із питань здійснення поточної діяльності та майбутніх 

реформ органів прокуратури для всіх без винятку держав-членів Ради Європи. 

Асамблея, зокрема, зазначає факт визнання в цій рекомендації необхідності 

посилення боротьби зі злочинністю як всередині держав, так і з міжнародною 

злочинністю, і закликає до підвищення рівня міжнародного співробітництва у 

кримінальних справах в умовах дотримання принципів Європейської 

Конвенції з прав людини. Асамблея рекомендує, щоб держави-члени 

домагалися всебічного і негайного втілення в життя цього документа. 

Іншими словами, Парламентська асамблея Ради Європи надала 

Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

судочинства статус рамкової акту, яким повинні керуватися всі держави-

члени Ради Європи при реформі правових основ діяльності органів 

прокуратури своїх країн. 

З огляду на такий особливий правовий статус цього міжнародного акту 

доцільно здійснити його детальний аналіз. У преамбулі 

Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

судочинства зазначається, що Комітет міністрів згідно з умовами ст. 15(b) 

Статуту Ради Європи рекомендує, щоб уряди держав-членів прийняли своє 

законодавство та процесуальні норми, що стосуються ролі прокуратури в 

системі кримінального судочинства на визначених у ній засадах. Отож, 
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приходимо висновку про рекомендаційний характер положень даного 

міжнародного акту.  

Досліджуваний документ включає 39 пунктів, об’єднані у блоки, що 

визначають: функції прокурорів, гарантії, надані прокурорам для виконання їх 

функцій, взаємовідносини прокуратури з виконавчою і законодавчою гілками 

влади, взаємовідносини між прокурорами і суддями, взаємовідносини між 

прокуратурою і поліцією, обов’язки прокурора стосовно фізичних осіб, 

міжнародне співробітництво; та пояснювального меморандуму.  

В акті, що аналізується, йдеться про поділ європейської правової 

системи на дві культури, що проявляється як в організації кримінального 

процесу (який є або процедурою винесення обвинувачення, або слідчою 

процедурою), так і в порушенні кримінального переслідування (або за 

нормативною, або за дискреційною системами). Проте, традиційне 

розходження долається намаганням різних держав-членів Ради Європи 

адаптувати власну правову систему із загальноєвропейськими принципами, а 

особливо із принципами, що викладені в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

Комітет міністрів Ради Європи вказує на дуалізм у визначенні органу 

влади, відповідального за кримінальне переслідування правопорушників у 

Європі, що базується на двох головних системах: французькій моделі 

“ministere public”, відповідно до якої посадові особи мають фактичну 

монополію кримінального переслідування в межах слідчої системи; та англо-

саксонській моделі прецедентної системи з її традиціями, в яких кримінальне 

переслідування може бути порушене як зі сторони потерпілого, так і зі 

сторони поліції. На сьогодні у всіх державах-членах Ради Європи існує орган 

державного обвинувачення, більш відомий як “державний прокурор”, 

“атторней обвинувачення” або “прокурор”. У різних країнах місце прокурора 

в системі кримінального судочинства відрізняється. Це залежить від його 

взаємовідносин із державною виконавчою владою (варіюється від 

підпорядкованості до незалежності) та судовою владою (у деяких системах 
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вони належать до однієї фахової служби, тоді як в інших – це самостійні 

служби).  

Основна мета розроблення Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства не полягала у поєднанні 

обох традицій для створення третього виду, об’єднанні існуючих систем або 

розробці наднаціональної моделі, вон мала на мені створення основних 

принципів, загальних для двох систем, щодо керівництва прокуратурою на 

шляху в нове тисячоліття та досягненні головного балансу, від якого 

найбільше залежать демократія і норми права Європи. 

Отже, проведений аналіз показав, що Рекомендація Rec (2000)19 щодо 

ролі прокуратури в системі кримінального судочинства практично являє 

собою звід рекомендованих Радою Європи правил організації та діяльності 

прокуратури, що визначають пріоритетні завдання органів прокуратури і 

основні напрямки її діяльності, встановлюють місце органів прокуратури в 

системі влади, принципи взаємовідносин прокуратури з судом і поліцією, 

законодавчою і виконавчою владою. 

Питання організації та забезпечення реалізації прокуратурою 

правоохоронної функції держави декілька раз були предметом розгляду 

Європейського суду з прав людини, зокрема у справах: «Вермюлен проти 

Бельгії» (1996 р.) [71]; «Брумареску проти Румунії» (1999 р.) [72]; «Кресс 

проти Франції» (2001 р.) [73]; «Асіто проти Молдови» (2005 р.) [74]; 

«Станкевич проти Польщі» (2006 р.) [75]; «Павлик проти Словаччини» 

(2006 р.) [76]; «Гуджа проти Молдови» (2008) [77], «Корольов проти Росії» 

(2010 р.) [78]; «Менчинська проти Росії», (2010 р.) [79]; «Молдован Костика та 

інші проти Румунії» (2011 р.) [80] та інші.  

Зрештою, органи Ради Європи неодноразово поверталися до цієї 

проблематики, доручаючи різним консультативним підрозділам видання 

висновків чи звітів присвячених прокуратурі. На нашу думку, в аналізованому 

ракурсі на особливу увагу заслуговує Звіт з європейських стандартів щодо 

незалежності судової системи: частина II – Прокуратура, виданий 
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Європейською комісією за демократію через право (Венеціанською комісією) 

3 січня 2011 р. [81].  

Значну роль у створенні міжнародних стандартів організації та 

управління в органах прокуратури відіграють міжнародні об’єднання та 

конференції прокурорів. До прийнятих ними актів у досліджуваній площині 

належать: Висновки Консультативної ради прокурорів Європи № 1 (2007) 

«Шляхи вдосконалення міжнародного співробітництва у сфері кримінальної 

юстиції» [82], № 2 (2008) «Альтернативи прокуратурі» [83], № 3 (2008) «Роль 

прокуратури поза сферою кримінального права» [84], № 4 (2009) «Взаємодія 

суддів та прокурорів в демократичному суспільстві» [85], № 5 (2010) «Роль 

державного обвинувачення та ювенальна юстиція» [86], № 6 (2011) 

«Взаємовідносини прокурорів та адміністрації в’язниць» [87], № 7 (2012) 

«Управління в органах прокуратури» [88], № 8 (2013) «Взаємовідносини 

органів прокуратури та засобів масової інформації» [89], № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» [90], № 10 

(2015) «Роль органів прокуратури у кримінальних розслідуваннях» [91], № 11 

(2016) «Про якість та ефективність роботи прокурорів, у тому числі при 

боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю» [92], № 12 (2017) «Про 

роль органів прокуратури щодо захисту прав потерпілих та свідків у 

кримінальному провадженні» [93], № 13 (2018) «Незалежність, підзвітність та 

етика прокурорів» [94], № 14 (2019) «Роль органів прокуратури у боротьбі з 

корупцією і пов’язаними економічними та фінансовими злочинами» [95], 

Бордоська декларація «Судді та прокурори в демократичному суспільстві» від 

18 листопада 2009 р. [96], Європейські інструкції з питань етики та поведінки 

прокурорів (Будапештські інструкції) (Будапешт, 29-31 травня 2005 р.) [97], 

Стандарти професійної відповідальності та викладення основних прав і 

обов’язків прокурорів, прийняті Міжнародною асоціацією прокурорів 

21 квітня 1999 р. [98], Спільне керівництво Управління ООН з наркотиків і 

злочинності та Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» 

(Нью-Йорк, 2014) [99], тощо. 
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Таким чином, зазначене вище дозволяє дійти висновку, що міжнародні 

принципи та стандарти організації й управління в органах прокуратури 

сформульовано в правових актах, значна їх частина має рекомендаційний 

характер. Рамкові документи, які закріплюють міжнародні стандарти у формі 

правових положень-принципів, що втілили в собі сучасні найефективніші 

правові концепції статусу прокуратури в демократичному суспільстві 

доцільно систематизувати за критерієм суб’єкта прийняття на акти, прийняті 

міжнародними організаціями, зокрема Організацією Об’єднаних Націй, Радою 

Європи; акти міжнародних професійних об’єднань та конференцій прокурорів 

(Конференцією генеральних прокурорів Європи, Міжнародною асоціацією 

прокурорів); та акти міжнародних судових органів (Європейського суду з прав 

людини). 

 Аналіз положень міжнародно-правових актів, що були наведені вище, 

дає підстави констатувати значну кількість питань, що були ними 

врегульовані. Ввважаємо за доцільне в методичних цілях поділити їх на 

відповідні блоки: 1) основні засади організації та управління в органах 

прокуратури; 2) кадрова політика; 3) роль органів прокуратури в системі 

кримінального судочинства та поза її межами. Охопити усю сукупність 

стандартів фрагментарно, на нашу дуку, не буде науково обґрунтованим і 

методично ефективним рішенням. 

Зупинимося більш детально на з’ясуванні першого блоку міжнародних 

стандартів, що визначає основні засади організації та управління в органах 

прокуратури, до яких належать принципи незалежності, об’єктивності та 

неупередженості.  

Як справедливо зазначається, «належне виконання прокурорами своїх 

повноважень можливе лише за умови ефективної реалізації системи гарантій 

їх незалежності» [100, c.270]. Незалежність прокурорів знаходить свій вияв як 

у політичній, так і в процесуальній площині. Прокурори «повинні мати 

достатньо незалежності і автономності для прийняття рішення, незважаючи на 

зовнішній тиск» [101]. Принцип незалежності прокуратури гарантує, що 
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злочини, вчинені посадовими та службовими особами розслідуватимуться та 

розглядатимуться відповідно до закону. Також «незалежність повинна 

підтримуватися і щодо «справедливого тиску», що здійснюється засобами 

масової інформації та зацікавленими особами/групами осіб або суспільства в 

цілому» [102]. Дієвим механізмом забезпечення незалежності прокурорів є 

реалізація у національному законодавстві міжнародних приписів, які 

практично апробовані в різних країнах світу.  

Усі подані вище міжнародні акти, що встановлюють стандарти 

організації та забезпечення реалізації прокуратурою правоохоронної функції 

держави, вказують на те, що незалежність прокурора, зважаючи на її 

обмеженість у певних аспектах, не є такою ж як незалежність судді. 

Розрізняють зовнішню та внутрішню незалежність, а саме: «незалежність 

прокуратури як органу та незалежність прокурора як особи, яка здійснює 

провадження. Хоча зовнішня незалежність, в принципі, повинна бути 

абсолютною, внутрішня незалежність може бути обмежена за певних умов, 

оскільки міжнародні інститути – враховуючи різноманітність організаційних 

систем прокуратури – приймають принцип ієрархічного підпорядкування, 

тобто залежність прокурорів від рішень прокурорів вищого рівня, але лише за 

певних умов» [103, c.111]. 

Найважливішим елементом зовнішньої незалежності прокуратури є 

незалежність від інших органів влади. Принагідно зауважимо, що у 

положеннях Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі 

кримінального судочинства передбачена можливість «функціонування 

прокуратури як частини уряду або у його підпорядкуванні, або як незалежної 

частини в системі судової влади з обов’язковим визначенням у законі меж 

такої незалежності. Прокурори не є суддями, проте визначений правовий 

статус у державі зобов’язує їх діяти під егідою судової недоторканності і 

незалежності» [104]. Реалізація взаємозв’язку, узгодженість і розмежування 

функцій органів прокуратури та судів містяться в Бордоській декларації 

«Судді та прокурори в демократичному суспільстві». У положеннях 
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декларації підкреслюється важливість гарантії розподілу функцій між 

органами прокуратури та суду, як умови неупередженості судді стосовно 

учасників процесу. Між суддею та прокурором не може існувати жодних 

ієрархічних зв’язків, їх повноваження у процесі відрізняються, однак 

відповідні завдання запоруки остаточного рішення залишаються 

взаємодоповнюючими.  

У контексті дослідження питання зовнішньої незалежності органів 

прокуратури доцільно зазначити про існування різних підходів до визначення 

ролі та місця прокуратури в системі органів державної влади. У складі 

виконавчої влади перебувають прокуратури Бельгії, Німеччини, Данії, 

Нідерландів, Польщі, Румунії, Франції, Естонії, Австрії, Ізраїлю, Канади, 

США, Туреччини, Японії та деяких інших держав. За такої моделі організації 

органів прокуратури Генеральний прокурор відповідальний перед 

Міністерством юстиції з питань належного виконання прокурорських 

функцій. Важливо, що «Підзвітність органів прокуратури витікає із закону та 

здійснюється правовими методами прозоро і публічно відповідно до 

міжнародних актів, національного законодавства, сформованої практики» 

[105]. 

Як формально незалежні інституції, існують прокурорські системи 

Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ірландії, Росії, Туркменістану, 

Узбекистану, Еквадору та Великобританії. До прикладу, «в Ірландії 

Керівництво публічної прокуратури є незалежним офісом, держслужбовці 

можуть проводити консультації з офісом, що стосуються виконання функцій 

прокуратури, але не мають права давати вказівки або інструкції» [107]. У 

Великобританії під час створення Королівської прокурорської служби в 1986 

році відносини між державними органами і керівниками прокурорської 

служби були визначені в спеціальному протоколі [108]. Даний протокол 

закріплює ступінь прокурорської незалежності, і § 2.4 цього акту встановлює, 

що державні органи зобов’язані захищати і підтримувати незалежність 

прокуратури при прийнятті рішень. 
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Прокуратура Литви виділена в самостійну систему та підзвітна 

Парламенту або Президенту чи обом цим органам [109, c.35]. 

Прокуратури Греції, Грузії, Болгарії, Іспанії, Італії, Колумбії, Латвії, 

Люксембургу, Молдови, Фінляндії та Уругваю належать до судової гілки 

влади [109, c. 35; 110, c. 290]. У вітчизняній доктрині неодноразово 

обговорювалося питання необхідності віднесення прокуратури України до 

системи судової влади. На думку І. Озерського, «це стане фундаментальним і 

принциповим кроком на шляху реформування прокуратури, що дасть змогу 

забезпечити безсторонність, незалежність і деполітизацію її діяльності та 

відповідатиме сучасним тенденціям визначення ролі прокуратури в 

демократичних країнах. У такому разі, необхідно, враховуючи досвід 

більшості європейських країн, закріпити прокурорів за певними судами, 

надавши останнім незалежність від інших прокурорів (подібно до діяльності 

судді)» [111]. На думку С. Ківалова, «інтеграція прокуратури до судової гілки 

влади має зумовити поступове наближення правового статусу прокурора до 

статусу судді» [112, c. 18]. Вважаємо, що запозичення відповідного досвіду 

організації органів прокуратури іноземних країн повинно відбуватися із 

належним врахуванням особливостей нашої держави. 

Не встановлюючи заборони приналежності органів прокуратури до 

виконавчої або судової гілки влади, положення Рекомендації Rec (2000)19 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства закріплюють 

гарантії їх незалежності. Так, відповідно до п. 13 там, де прокуратура є 

частиною уряду або йому підпорядкована, держава повинна вживати 

ефективних заходів, щоб гарантувати, що: 

«а) характер і зміст влади уряду стосовно прокуратури встановлені 

законом; 

б) уряд використовує свою владу за принципом ясності, відповідно до 

міжнародних договорів, національного законодавства і головних норм закону; 

в) коли уряд дає розпорядження загального характеру, ці розпорядження 

повинні бути в письмовій формі і видані відповідним чином; 
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г) якщо уряд має повноваження давати розпорядження щодо 

кримінального переслідування за конкретними справами, в таких 

розпорядженнях повинні бути відповідні гарантії щодо дотримання 

справедливого ставлення. Відповідно до національного закону уряд відповідає 

за: вимогу попереднього повідомлення в письмовій формі або від прокурора, 

або від представника прокуратури; належне пояснення даних письмових 

розпоряджень у випадку відхилення від консультації прокурора та їхньої 

передачі ієрархічними каналами; те, щоб консультація і розпорядження 

входили в документацію справи, таким чином, друга сторона могла б 

переглянути їх і прокоментувати. 

ґ) прокурори залишають за собою право надати суду будь-які законні 

докази за їх вибором, навіть якщо вони зобов’язані відображати в письмовій 

формі отримані розпорядження; 

д) розпорядження не переслідувати в судовому порядку за конкретними 

справами має бути в принципі заборонене. Такі розпорядження повинні бути 

винятком і стосуватися вимог, викладених у вищевказаному пункті (г) і 

повинні суворо контролюватися для гарантування ясності» [68]. 

У країнах, де прокуратура незалежна від уряду, держава повинна вжити 

ефективних заходів, щоб характер і межі незалежності прокуратури були 

встановлені законом (п. 14). 

Керуючись п. 17, держави повинні вжити відповідних заходів, щоб 

правовий статус, компетенція і процесуальна роль прокурорів були 

встановлені законом таким чином, аби не могло бути законних сумнівів щодо 

незалежності і неупередженості суддів. Зокрема, держави повинні 

гарантувати, що особа не може одночасно займати посаду і прокурора, і судді. 

Стандарти професійної відповідальності та викладення основних прав і 

обов’язків прокурорів, прийняті Міжнародною асоціацією прокурорів 

21 квітня 1999 р. закріплюють положення про те, що накази зовнішніх органів 

повинні бути прозорими, законними, та не порушувати незалежність 

прокурора. 
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У звіті з європейських стандартів щодо незалежності судової системи: 

частина II – Прокуратура, Європейською комісією за демократію через право 

стверджується, що законодавча та виконавча влада повинна впливати лише на 

формування кримінальної політики, а не на рішення про притягнення до 

кримінальної відповідальності чи про відмову від переслідування у 

конкретних випадках. Незалежність органів прокуратури від виконавчої влади 

полягає в тому, щоб забезпечити її ефективний контроль у разі порушення 

законодавства урядом чи урядовою адміністрацією. Без такої незалежності 

прокуратура виступає лише інструментом в руках уряду і, таким чином, 

служить його цілям та може бути незаконно використана в боротьбі з 

політичними опонентами, забезпечуючи при цьому безкарність правлячої 

влади. Організована таким чином прокуратура, безумовно, не відповідає 

верховенству права та правам людини. Саме тому, відповідно до положень 

Спільного керівництва Управління ООН з наркотиків і злочинності та 

Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 

2014) незалежність прокуратури повинна забезпечуватися урядом як системна 

гарантія цього органу, оскільки лише за цієї умови забезпечується існування 

правової держави. 

Зазначене підкреслюється також і у положеннях Висновку 

Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та 

принципи, що стосуються прокуратури», вказуючи безпосередньо, що 

незалежність та самостійність прокуратури є необхідною умовою 

незалежності судової влади. Прокурори повинні приймати рішення 

самостійно та виконувати свої завдання, не піддаючись зовнішньому тиску чи 

втручанню, відповідно до принципу поділу влади та їх компетенції. Як 

зазначено в Пояснювальній записці до аналізованого Висновку, незалежність 

прокурорів, як ключова ознака правової держави, повинна гарантуватися 

нормативно-правим актом найвищої юридичної сили, такого ж, як і для 

суддів. Стосовно України цим актом має бути Конституція України, бо саме в 

ній закріплюється судова незалежність. Варто зазначити, що після внесення 



93 

 

змін до Конституції України у 2016 році питанню визначення правового 

статусу органів прокуратури присвячена одна її стаття -  1311, що не містить 

прямого закріплення гарантії незалежності органів прокуратури, а лише 

відсилає регулювання питання організації та порядку діяльності прокуратури 

до закону. Цим спеціальним законом є Закон України «Про прокуратуру», 

який визначає гарантії незалежності прокурорів.  

У країнах, де прокуратура залежить від виконавчої влади або 

підпорядковується їй, характер і ступінь повноважень уряду щодо 

прокуратури повинні бути чітко закріплені законодавством, а уряд повинен 

здійснювати свої повноваження прозоро, відповідно до міжнародних 

договорів, національного законодавства та загальних принципів права. 

Говорячи про зовнішню незалежність прокуратури та прокурорів, варто 

згадати «незалежність від інших впливів, які чинять політики, засоби масової 

інформації чи громадська думка, а також особи, безпосередньо зацікавлені у 

вирішенні справи на власну користь» [103, с. 113].  

Рішення органів прокуратури повинні бути незалежними, і такими, що 

не зазнали політичного впливу. Таку позицію висловив Європейський суд із 

прав людини у рішенні від 12 лютого 2008 р. у справі «Гуджа проти Молдови» 

(Велика палата), скарга № 14277/0410 [77], в якому у § 86 зазначено, що в 

демократичному суспільстві органи прокуратури повинні залишатися 

вільними від будь-якого політичного тиску. Аналогічне положення міститься 

у Висновку Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» та Спільному 

керівництві Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародної 

асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 2014), вказуючи 

безпосередньо на необхідність гарантувати незалежність прокуратури від усіх 

джерел інтересів – урядових, групових та індивідуальних, у тому числі засобів 

масової інформації. 

Незважаючи на рекомендації міжнародних інституцій, в Україні не 

закріплені гарантії незалежності прокуратури на конституційному рівні. 
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Протягом багатьох років також не проводилось суттєвого публічного 

обговорення щодо реінтеграції гарантій незалежності прокурорів у 

конституційну систему, хоча це допомогло б гарантувати верховенство права 

та служити правовій державі. 

У Спільному керівництві Управління ООН з наркотиків і злочинності та 

Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 

2014) вказується на те, що незалежність прокуратури є основою організації 

правосуддя, гарантує неупередженість прокурорів і, таким чином, призводить 

до створення прозорого та міцного обслуговування, заснованого виключно на 

етичних принципах та букві закону. Таким же чином значення незалежності 

прокуратури тлумачиться і у Висновку Консультативної ради прокурорів 

Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, що стосуються 

прокуратури». У Пояснювальній записці до зазначеного Висновку 

підкреслюється, що незалежність прокуратури не є повноваженням або 

привілеєм, наданим в інтересах прокурорів, але є запорукою справедливого, 

неупередженого та ефективного правосуддя, та захищає державні і приватні 

інтереси зацікавлених осіб. Саме в інтересах цих осіб, а не прокурорів, ця 

незалежність не повинна порушуватися або систематично піддаватися таким 

порушенням. 

Принцип незалежності органів прокуратури не зумовлює їх 

автоматичної автономності та непідзвітності. «Органи прокуратури підзвітні 

органам виконавчої та законодавчої влади, суспільству і судовій системі. 

Підзвітність означає, що органи прокуратури зобов’язані звітувати про свої дії 

шляхом заповнення звітів, рапортів, відповідей на запити, в деяких країнах 

прокуратура повинна звітувати на судових слуханнях» [104].  

Підзвітність органів прокуратури судовим органам здебільшого має 

опосередкований характер: «дії і рішення прокуратури завжди піддаються 

уважному вивченню судами, а в деяких випадках підлягають перегляду» 

[113].  
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Прикладом даної підзвітності можуть слугувати вивчення та перегляд 

рішень прокурорів про відмову від обвинувачення (принцип можливості) при 

розкритті злочинів, скоєних політичними діячами, які займають високий пост 

[114]. 

З огляду на природу повноважень прокурора, органи прокуратури 

взаємодіють із членами суспільства на постійній основі. Прокурори підзвітні 

суспільству якому вони служать, і тому «повинні інформувати його про свої 

дії та їх результати. У деяких державах річний звіт органів прокуратури, 

поданий органам законодавчої влади, також доступний і для ознайомлення 

суспільству» [104]. Зазначене, на нашу думку, інформує громадськість про 

активність діяльності органів прокуратури за минулий рік, що є проявом 

підвищення прозорості і підзвітності діяльності органів прокуратури. Як 

зазначається у літературі, «питання підвищення рівня незалежності в 

діяльності органів прокуратури не повинно йти в розріз із політикою 

«соціальної спрямованості» у роботі державних службовців» [65, c.19]. 

Відповідно до коментаря п. 11 Рекомендації R (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства, враховуючи те, що усі 

прокурори виступають від імені суспільства, вони зобов’язані звітувати про 

свою роботу на місцевому і регіональному рівні, або на національному рівні, 

якщо це центральний орган. Ці регулярні звіти надаються суспільству 

безпосередньо через засоби масової інформації, або в друкованому вигляді, чи 

перед виборчими зборами. Вони можуть бути в формі звіту або статистичних 

даних, в яких виконана робота, досягнуті цілі, шляхи, за якими застосовується 

політика у відношенні злочинності відповідно до дискреційної влади 

прокуратури, звіт про витрачені державні кошти, виклад поставлених завдань 

на майбутнє. 

Міжнародний стандарт звітності прокурорів знайшов своє закріплення і 

у законодавстві України. Зокрема, ст. 6 Закону України «Про прокуратуру» 

визначає, що «органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують 

суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової 
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інформації. Генеральний прокурор особисто, не менше одного разу на рік, 

звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про 

діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних 

та аналітичних даних. Керівники обласних та окружних прокуратур на 

відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на яке запрошуються 

представники засобів масової інформації, не менш як двічі на рік інформують 

населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати 

діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та 

аналітичних даних. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в 

загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сайтах органів прокуратури. Органи прокуратури 

оприлюднюють видані ними нормативно-правові акти з питань організації та 

діяльності прокуратури України в порядку, встановленому законом» [62].  

Водночас питання звітності прокурорів в нашій державі залишається 

відкритим і дискусійним. Адже, як зазначає науковиця О. Маслова, «у зв’язку 

з неузгодженістю принципу територіальності в створенні місцевих прокуратур 

в Україні і місцевих рад виникає проблема реалізації норми закону відносно 

інформування на пленарних засіданнях відповідних рад» [115, c. 94]. 

Отже, міжнародний стандарт зовнішньої незалежності органів 

прокуратури передбачає їх незалежність від інших органів влади, політичного 

тиску, засобів масової інформації чи громадської думки, а також 

індивідуальних осіб, безпосередньо зацікавлених у вирішенні справи на 

власну користь. Приналежність органів прокуратури до виконавчої або 

судової гілки влади не встановлює загрози зовнішньої незалежності 

прокуратури за умови гарантування державою ефективних заходів 

забезпечення меж такої незалежності, передбачених Рекомендацією Rec 

(2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства. 

Враховуючи рекомендації міжнародних інституцій, доцільним видається 

закріплення в Україні гарантії незалежності прокуратури на конституційному 

рівні, що сприятиме забезпеченню верховенства права та правової держави. 
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Іншою складовою незалежності прокуратури є внутрішня незалежність 

прокурора як особи, яка здійснює провадження. Як слушно зазначається в 

Спільному керівництві Управління ООН з наркотиків і злочинності та 

Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 

2014), незалежність прокурора – це стан помислів, який дозволяє йому 

приймати процесуальні рішення виключно на основі зібраних доказів та 

закону. У той же час саме незалежність прокуратури дозволяє кожному 

прокурору зберігати індивідуальну незалежність таким чином, щоб вільно 

приймати такі самостійні рішення, на прийняття яких не матимуть впливу 

інші особи, та які не суперечитимуть закону, зібраним доказам чи принципам 

справедливості.  

Міжнародні інституції встановлюють можливість обмеження 

внутрішньої незалежності прокурорів, враховуючи ієрархічну структуру 

органів прокуратури та здатність керівників забезпечувати адміністративний 

нагляд та контроль. Разом із тим, дії керівників зумовлені необхідністю 

перевірки правильності застосування закону та збору доказів, уникнення 

процедурних та фактичних помилок, збільшення процесуальних гарантій 

сторін, а також недопущення зовнішніх впливів, у тому числі політичних. 

Саме тому, керівники органів прокуратури повинні діяти в межах закону та 

виходячи із відповідних системних гарантій прокурорів, що забезпечують їх 

можливість відмовитися від виконання неправомірного наказу. Пояснювальна 

записка до Висновку Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» чітко вказує 

на те, що саме у цьому полягає мета встановлення можливості обмеження 

незалежності прокурора його керівником шляхом здійснення нагляду та 

контролю, а також отримання інформації щодо кримінального провадження, 

однак цей ієрархічний нагляд має ґрунтуватися на чітких та прозорих засадах. 

Стандарт транспарентності нагляду та його здійснення на законних 

підставах закріплений у всіх міжнародних актах, присвячених організації та 

функціонуванню прокуратури. Рекомендація Rec (2000)19 щодо ролі 
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прокуратури в системі кримінального судочинства містить вимогу реалізації 

внутрішньої організації прокуратури з метою забезпечення неупередженості 

та незалежності прокурорів, із винятковою можливістю їх обмеження. 

Система розподілу справ між прокурорами повинна ґрунтуватися на прозорих 

та об’єктивних засадах. У свою чергу, у положеннях Спільного керівництва 

Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародної асоціації 

прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 2014) визначається, що в 

ієрархічних організаціях, де рішення підлеглого може бути скасовано 

керівником, правила такого провадження повинні випливати з закону та бути 

прозорими, а прокурори повинні бути захищені від необґрунтованого 

вилучення у них справ. Аналогічні вимоги встановлені Висновком 

Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та 

принципи, що стосуються прокуратури», підкреслюючи, що взаємовідносини 

між різними рівнями ієрархічної структури прокуратури повинні ґрунтуватися 

на чітких, прозорих та виважених нормах, а розподіл справ між прокурорами 

має відповідати вимогам неупередженості та ґрунтуватися на транспарентних 

засадах. 

Однією із найбільш розповсюджених підстав обмеження незалежності 

прокурора є право його керівника, в межах здійснюваного нагляду, видавати 

службові накази щодо змісту діяльності в конкретному провадженні. 

Розуміючи необхідність існування таких повноважень в ієрархічних системах 

прокуратури, міжнародні інституції допускають можливість їх здійснення за 

певних умов. Відповідно до п. 10 Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства, «службовий наказ повинен 

бути викладений в письмовій формі, а якщо прокурор вважає, що він певною 

мірою є незаконним або суперечить його сумлінню, то необхідно забезпечити 

йому можливість, шляхом проведення відповідної внутрішньої процедури, 

змінити цей наказ. Прокурор може поставити питання про звільнення його від 

розгляду, у випадку, коли він оцінює як несумісний із його професійною 

точкою зору» [116, c.8]. 
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Варто зауважити, що наша держава імплементувала положення п. 10 

Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі кримінального 

судочинства до національного законодавства. Відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону 

України «Про прокуратуру» «прокурор не зобов’язаний виконувати накази та 

вказівки прокурора вищого рівня, що викликають у нього сумнів у законності, 

якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази або 

вказівки» [51].  

Спільне керівництво Управління ООН з наркотиків і злочинності та 

Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 

2014) визнає, що відмова у виконанні незаконного наказу, всупереч 

професійним стандартам чи етиці, є не лише правом, але й обов’язком 

прокурора. 

Висновок Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури», дозволяючи 

керівникам видавати загальні вказівки, вимагає, щоб вони були публічними, 

чіткими та оприлюдненими, а особливо в питаннях порушення чи відмови у 

порушенні провадження у справі, а також ґрунтувалися на принципах рівності 

та справедливості. Аналізований акт закріплює негативну позицію щодо 

службових наказів в індивідуальних справах. Проте, якщо вони допускаються 

національним законодавством, то повинні бути безпосередньо врегульовані 

законом і обмежуватися. 

Венеціанська комісія у Звіті з європейських стандартів щодо 

незалежності судової системи у частині II – «Прокуратура» зазначає про 

недостатність гарантій прокурорів, встановлених Рекомендацією Rec (2000)19 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства. Зокрема, 

Венеціанська комісія дотримується думки щодо недотримання гарантії 

законності стосовно заміни прокурора у справі, якщо він вважає наказ 

керівника незаконним або таким, що йде у розріз із його сумлінням. 

Звинувачення щодо незаконності вказівки є дуже серйозним, і не може 

закінчитися просто вилученням справи від прокурора, який заявив про це. 
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Будь-яка вказівка підлеглому прокурору змінити точку зору повинна бути 

обґрунтована, й у випадку звинувачення, що вказівка є незаконною, суд чи 

незалежний орган, такий, як Рада прокурорів, повинен приймати рішення 

щодо законності наказу. На нашу думку, на практиці неможливо виключити 

того, що такий наказ буде видано умисно з метою відмови прокурора від його 

виконання та зумовить його відсторонення від справи або її передачу іншому 

прокурору.  

Важливим елементом гарантій охорони незалежності та 

неупередженості органів прокуратури є механізм розподілу справ серед 

прокурорів. Адже, незалежна і прозора система закріплення справ захищає 

прокурорів від втручання інших органів державної влади, а пропорційність 

розподілу справ за рівнем досвідченості, стресостійкості прокурорів, 

складності справи має безпосередній вплив на ефективність діяльності органів 

прокуратури в цілому.  

У вітчизняному законодавстві відсутні норми, які б регламентували 

порядок передачі справ окремим прокурорам. Частина 1 ст. 17 Закону України 

«Про прокуратуру» містить лише вказівку на те, що «прокурори здійснюють 

свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються 

керівникам виключно в частині виконання письмових наказів 

адміністративного характеру, пов’язаних із організаційними питаннями 

діяльності прокурорів та органів прокуратури» [51]. 

 Відповідно до ч. 1 ст. 37 Кримінального процесуального кодексу 

України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у 

конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником 

відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. 

Таким чином, механізм розподілу справ між окремими прокурорами в 

певному підрозділі прокуратури залежить виключно від керівника цього 

підрозділу. Саме тому обов’язком керівника є забезпечення об’єктивності та 

неупередженості при розподілі справ із рівномірним навантаженням 

працівників. Така свобода дій керівника органу прокуратури не відповідає 
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вимогам Рекомендацією Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі 

кримінального судочинства та Висновку Консультативної ради прокурорів 

Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, що стосуються 

прокуратури», відповідно до яких механізм розподілу справ повинен бути 

прозорим та об’єктивним, і заздалегідь відомим усім сторонам судового 

розгляду. На необхідність законодавчого положення про те, що розподіл справ 

між прокурорами має здійснюватися на основі чітких критеріїв та бути 

достатньо зваженим, аби не допустити несправедливих рішень, вказувала 

Україні у відповідних рекомендаціях група держав проти корупції Ради 

Європи (GRECO).  

Процедура розподілу справ має базуватися на заздалегідь встановлених 

чітких і об’єктивних критеріях, а основним принципом безпосереднього 

розподілу повинна бути випадковість або автоматичність. Одночасно, має 

також залишатися можливість розподілу окремих справ між прокурорами із 

відповідною спеціалізацією у разі необхідності. Саме тому, GRECO 

рекомендує ввести систему випадкового розподілу справ прокурорам на 

основі заздалегідь встановлених, чітких і об’єктивних критеріях, зокрема 

критерію спеціалізації. Процес розподілу також має здійснюватися на основі 

відповідних стандартів, зокрема суворого контролю, які забезпечать систему 

від усіх можливих зловживань. 

Таким чином, з метою гарантування дотримання принципу внутрішньої 

незалежності прокурора та виконання вимог Рекомендації Rec (2000)19 щодо 

ролі прокуратури в системі кримінального судочинства та Висновку 

Консультативної ради прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та 

принципи, що стосуються прокуратури» стосовно прозорості та об’єктивності 

механізму розподілу справ між прокурорами в Україні необхідно встановити 

законодавчі положення про механізм розподілу справ між прокурорами із 

визначенням його чітких та об’єктивних критеріїв, включаючи спеціалізацію, 

з забезпеченням основної засади безпосереднього розподілу справ – 

випадковості або автоматичності.  
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Незалежність прокурорів також залежить від гарантування права органів 

прокуратури діяти на власний розсуд, так званий «принцип можливості». У 

державах, де застосовується принцип законності, прокурор «зобов’язаний 

розглядати і здійснювати функції обвинувача по кожній справі, в якій наявні 

достатні докази для обвинувачення» [117, c. 60-65]. Цей принцип 

реалізовується в країнах, в яких діють традиції законності системи 

континентального права. В інших державах існує «принцип можливості», 

згідно з яким, прокурори можуть діяти на свій розсуд в рамках питання 

здійснювати або не здійснювати кримінальне переслідування, а якщо 

переслідування вже розпочато, то використовувати спеціальне провадження 

або провадження за загальними правилами. Дане право може зумовити 

зловживання повноваженнями, тому прокурор повинен бути захищений від 

зовнішнього втручання, особливо від політичного тиску.  

Керівництво Міжнародної асоціації прокурорів пропонує з метою 

максимального зниження ризику зловживання «принципом можливості», 

механізм перегляду або апеляції в суді за заявою потерпілого від злочину, чиї 

інтереси порушені при прийнятті прокурором рішення не здійснювати 

кримінальне переслідування, незважаючи на наявність достатньої кількості 

доказів. 

Безпосередньо пов’язаний із принципом незалежності органів 

прокуратури принцип об’єктивності. Міжнародні акти в сфері організації та 

управління в органах прокуратури зобов’язують державу, з метою виконання 

покладених функцій та досягнення передбачених цілей органами 

прокуратури, застосовувати заходи, що є дієвими і водночас не суперечать 

правосуддю та забезпечують досягнення справедливості і захисту особи.  

Характерно, що прокуратури іноземних держав використовують всі 

можливості, аби вирішити питання щодо порушення кримінального 

переслідування. Досить часто прокурори керуються принципом доцільності 

переслідування, надаючи перевагу йому, а не принципу законності 

переслідування. Варто зазначити, що кількість відмов від порушення 
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кримінального переслідування, наприклад, у Франції, становить близько 

70 відсотків усіх справ, переданих до органів правосуддя. «Національними 

стандартами держав західної демократії під час виконання завдань та 

повноважень встановлено, що, приймаючи рішення про розслідування чи 

переслідування у судовому порядку, прокурор повинен діяти справедливо, 

неупереджено й об’єктивно, дотримуватись і захищати права людини, 

викладені в Конвенції про захист прав і свобод громадян; прискорювати 

роботу системи кримінального правосуддя; уникати будь-якої дискримінації, 

заснованої на будь-якій ознаці: статевій, расовій, релігійній, мовній, 

сексуальній орієнтації чи приналежності до національних меншин, 

матеріальному статку, стані здоров’я, фізичних вадах тощо» [118, c. 110]. 

У контексті розгляду питання неупередженості прокурорів, потрібно 

погодитися зі слушною думкою вченого Г. Середи, який зазначив, що 

«інструментом забезпечення неупередженості прокурорів є закріплення 

основних принципів і критеріїв реалізації функції кримінального 

переслідування, які слугували б орієнтиром при ухваленні рішення 

прокурорами, а відповідно й орієнтиром при оцінці рішень прокуратури» [119, 

c.15]. 

Отже, принципи незалежності, об’єктивності та неупередженості 

органів прокуратури становлять групу міжнародних стандартів, що 

визначають основні засади організації та управління в цих органах. 

Другий блок міжнародних стандартів щодо прокурорської діяльності та 

статусу прокурорів включає питання кадрової політики, до детального 

дослідження якого вважаємо за доцільне перейти.  

В аспекті кадрової політики міжнародні інституції виділяють стандарти 

призначення та звільнення з посади Генерального прокурора та прокурорів, а 

також міжнародні етичні стандарти, підвищення кваліфікації прокурорів, та 

застосування заходів дисциплінарної відповідальності. 

Усі міжнародні акти, що встановлюють стандарти організації та 

управління в органах прокуратури однозначно визначають необхідність 
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встановлення у національних законодавствах держав прозорої процедури 

призначення Генерального прокурора. У Спільному керівництві 

Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародної асоціації 

прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 2014) однозначно 

зазначається, що з метою уникнення політизації призначення Генерального 

прокурора, процедура відбору повинна бути прозорою та відповідати чітким 

критеріям, проведена у формі конкурсу, шляхом публічного оголошення 

вакантної посади та самостійного звернення кандидатів. Враховуватися 

повинні компетенція, досвід та репутація. З метою забезпечення незалежності 

Генерального прокурора він повинен бути призначений на один термін. У 

свою чергу, Пояснювальна записка до Висновку Конференції генеральних 

прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, що 

стосуються прокуратури» пропонує призначати Генерального прокурора на 

тривалий або навіть на невизначений термін, що забезпечить збільшення 

стабільності його посади та підвищення незалежності від поточних змін у 

політиці. Крім того, у Пояснювальній записці підкреслюється, що посада 

Генерального прокурора є проявом соціальної довіри, і тому її має займати 

особа, яка користується великою повагою в суспільстві та представників 

юридичної професії, зокрема серед прокурорів та суддів. 

Кваліфікаційні вимоги та процедура відбору на посаду Генерального 

прокурора детально відображені у Звіті Венеціанської комісії з європейських 

стандартів щодо незалежності судової системи: частина II – Прокуратура. 

Відповідно до його змісту, єдиною передумовою відбору Генерального 

прокурора має бути об’єктивна оцінка професійної кваліфікації кандидатів 

здійснена органом, що складається з представників юридичних професій 

(включаючи прокурорів) та представників громадянського суспільства. В 

державах, де Генеральний прокурор обирається Парламентом, проблему 

політизації процесу можливо зменшити шляхом забезпечення підготовки 

виборів парламентським комітетом, який повинен брати до уваги поради 

експертів. Використання кваліфікованої більшості для виборів Генерального 
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прокурора можливо розглядати як механізм досягнення консенсусу стосовно 

цих призначень. Проте, з метою уникнення безвихідного становища 

необхідним є розроблення альтернативного механізму для випадків, коли 

встановлена кваліфікована більшість не може бути досягнута. Стосовно 

терміну перебування на посаді Генерального прокурора, Венеціанська комісія 

зазначає про його безстроковість, або відносну тривалість терміну без 

можливості поновлення, який не повинен збігатися з терміном роботи 

Парламенту. Після закінчення терміну перебування на посаді колишній 

Генеральний прокурор повинен мати можливість здійснювати інші публічні 

функції, включаючи повернення до раніше виконуваної професії. Також на 

законодавчому рівні слід визначити підстави дострокового звільнення 

Генерального прокурора, обов’язковою передумовою якого повинен 

виступати експертний висновок про наявність достатніх підстав для 

звільнення. У будь-якому випадку, Генеральному прокурору гарантується 

право на неупереджений розгляд справи про звільнення, у тому числі 

Парламентом. 

Міжнародна асоціація прокурорів пропонує питання процедури 

призначення на посаду, дострокового звільнення, забезпечення виплат та 

гарантій Генеральному прокурору врегульовувати на законодавчому рівні. 

З огляду на ризик політизації прокуратури, необхідно забезпечити 

максимальну прозорість процесу, претендентами на посаду повинні бути 

кваліфіковані юристи з досвідом роботи та бездоганною репутацією. 

Процедура обрання Генерального прокурора сприятиме посиленню довіри 

суспільства та поваги до даної професії. Передбачається, що «розгляд питання 

про призначення Генерального прокурора здійснюватиметься спеціальною 

комісією, до складу якої входять шановані у суспільстві особи, які володіють 

довірою держави» [120, c. 8]. 

Провівши аналіз відповідних положень Закону України «Про 

прокуратуру», доходимо висновку про невідповідність його окремих норм 

міжнародним стандартам. Так, відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 40 Закону України 
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«Про прокуратуру» «на посаду Генерального прокурора може бути 

призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж 

роботи в галузі права не менше десяти років» [51]. Тобто вітчизняний 

законодавець не закріплює міжнародного стандарту щодо високої професійної 

кваліфікації кандидата. Адже, виходячи із положень закону, ним може бути 

особа без спеціальних професійних навичок, у тому числі і така, яка не 

виконувала попередньо функції прокурора. Інша відмінність національного 

регулювання та міжнародних стандартів стосується строку повноважень 

Генерального прокурора. У ч. 2 ст. 40 Закону України «Про прокуратуру» 

закріплюється, що “строк повноважень Генерального прокурора становить 

шість років, а одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального 

прокурора два строки поспіль» [51]. Міжнародні ж інституції рекомендують у 

національному законодавстві закріплювати норму про безстрокове 

призначення Генерального прокурора. Чинне правове регулювання має 

негативний вплив на гарантії незалежності Генерального прокурора, включно 

як зовнішні, так і внутрішні, а також на здійснення стабільної та тривалої 

кримінальної політики, перспективного управління органами прокуратури та 

реалізацію керівного впливу на прокурорів безпосередньо. 

Враховуючи зазначене вище, та з метою приведення у відповідність до 

міжнародних стандартів національного законодавства, вважаємо за необхідне 

внести зміни до Закону України «Про прокуратуру» стосовно підвищення 

кваліфікаційних вимог до особи, яка може бути призначена на посаду 

Генерального прокурора України та щодо строку його повноважень.  

Радою Європи також розроблено стандарти стосовно призначення на 

посаду, просування по службі та оцінки діяльності прокурора, які є 

свідченням того, що «зовнішня і внутрішня незалежність прокурорів може 

бути гарантована через забезпечення незалежного, чесного, об’єктивного і 

недискримінаційного призначення і звільнення прокурорів, управління їх 

кар’єрою» [121, c. 13-15]. Варто зазначити, що процес призначення на посаду 

прокурора має здійснюватися шляхом прозорої процедури, а «кандидати 



107 

 

володіти необхідними якостями, проходити спеціальні іспити, інтерв’ювання, 

бути чесними і неупередженими, здійснюючи прокурорські функції» [121]. 

Переконані, що чітке регулювання процедури призначення на посаду 

прокурора у національному законодавстві із дотриманням встановлених 

міжнародних стандартів, підвищить шанси боротьби з корупцією в 

прокуратурі, наслідками якої може бути зниження ефективності діяльності 

органів прокуратури та зменшення довіри суспільства. 

Міжнародні установи приділяють велику увагу питанню професійної 

компетентності прокурорів. Як зазначається у Пояснювальній записці до 

Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» прагнення до 

неупередженості прокуратури повинно виступати основою конкурсного 

відбору на зайняття посади прокурора та професійної кар’єри прокурорів. У 

Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури у системі кримінального 

судочинства встановлено зобов’язання держави вжити заходів, щоб набір, 

підвищення на посаді та переведення прокурорів проводилися відповідно до 

справедливої і неупередженої процедури, що виключає представлення 

інтересів конкретних груп та дискримінацію на будь-якому рівні, такому як 

статева приналежність, раса, колір шкіри, мова, релігія, політичні та інші 

погляди, національне і соціальне походження, зв’язок із національними 

меншинами, власність, народження й інше суспільне становище. Закріплюючи 

аналогічні засади, Висновок Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 

(2014) «Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури», також 

встановлює додатковий стандарт здійснення незалежного контролю над 

проведенням конкурсу на зайняття посади прокурора. Окрім того, у 

Пояснювальній записці до Висновку зазначається, що механізм призначення 

на посаду та звільнення прокурора має регулюватися на рівні закону. У свою 

чергу, Звіт Венеціанської комісії з європейських стандартів щодо 

незалежності судової системи: частина II – Прокуратура встановлює 

легітимність участі в конкурсних комісіях зовнішніх експертів, а також 
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необхідність призначення на посаду прокурора безстроково, тобто до його 

виходу на пенсію. 

Міжнародні акти підкреслюють, що прокурори повинні мати високий 

рівень знань та професійних навичок, особливо у питаннях, пов’язаних з 

управлінням, взаємовідносинами із засобами масової інформації, співпрацею, 

у тому числі на міжнародному рівні, і ці знання слід здобувати шляхом 

навчання. На думку Спеціального доповідача Ради ООН з прав людини 

Г. Кнауль, «зростаюча складність злочинів вимагає розвитку нових знань і 

навичок прокурорів, а відмінне знання права і процесу стає важливим 

компонентом програми з розвитку навичок» [122, c. 20].  

Доцільно зауважити, що у зарубіжних країнах підвищення кваліфікації 

прокурорів здійснюється впродовж цілої їх кар’єри та доволі часто 

починається із самого призначення. Так, «у Японії особи, які пройшли 

встановлені випробування, зобов’язані прослухати дворічні курси при 

Верховному Суді Японії» [123, c. 122-123], у Республіці Корея таке 

«спеціальне навчання триває впродовж року» [124].  

У рекомендаціях Ради Європи виділено 5 основних напрямів розвитку 

навичок прокурорів: «1) принципи й етичні стандарти діяльності прокурорів; 

2) конституційний і законний захист підозрюваних, потерпілих і свідків; 

3) права і свободи людини; 4) принципи і практика організації роботи, 

управління людськими ресурсами; 5) механізми і матерії, що сприяють 

узгодженню діяльності прокуратури» [125]. 

Позиція міжнародних інституцій зводиться до доцільності здійснення 

регулярної періодичної оцінки прокурорів, що б мотивува їх до постійного 

професійного розвитку та сприяла усуненню будь-яких прогалин у 

компетенції. Звичайно, оцінка професійної роботи прокурорів повинна 

базуватися на прозорих, наперед визначених об’єктивних критеріях, таких як 

компетентність та досвід, а процедура оцінювання повинна бути ретельно 

підготовлена, передбаченою можливісю прокурора ознайомитися з оцінкою та 

посилатися на її зміст у випадку її оскарження. Інформація, отримана у 
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результаті періодичної оцінки, повинна слугувати керівництву прокуратури 

при прийнятті правильних та виважених кадрових рішень. З одного боку, вони 

дають можливість планувати адекватну програму навчання, відповідну 

потребам прокурорів, з іншого – сприятимуть відбору прокурорів до 

спеціалізованих відділів з урахуванням їх уподобань, навичок та компетенцій. 

Рекомендація Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури у системі кримінального 

судочинства заохочує таку спеціалізацію прокурорів, визнаючи її елементом 

підвищення ефективності системи у зв’язку з розвитком та спеціалізацією 

злочинності. 

Передусім, інформація, отримана у результаті проміжного оцінювання, 

дозволить приймати правильні рішення стосовно заохочення, зокрема відбір 

на керівні посади в органах прокуратури осіб, які найкраще підготовлені для 

цього, найбільш компетентні та виявляють найпрофесійніші навички, 

необхідні для даної посади, включаючи організаційні, управлінські або 

комунікативні. 

Міжнародні стандарти стосовно індивідуального оцінювання діяльності 

прокурора втілені у нормах Закону України «Про прокуратуру». Так, серед 

повноважень Генерального прокурора України у п. 72 ч. 1 ст. 9 «затверджено 

положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів 

та систему оцінювання якості роботи прокурорів» [51]. Варто зазначити, що 

дана норма була внесена до Закону зовсім недавно, у 2019 році, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» [55], можливо саме 

тому досі не напрацьований механізм оцінювання такої якості. 5 березня 2020 

року Офісом Генерального прокурора видано наказ № 128 «Про створення 

робочої групи з питань розробки та впровадження системи індивідуального 

оцінювання якості роботи прокурорів», яким передбачено “створення робочої 

групи в кількості семи осіб, з метою підготовки та реалізації заходів з 

упровадження системи індивідуального оцінювання якості роботи 

прокурорів» [126].  
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Відповідно до міжнародних стандартів, заохочення повинні 

ґрунтуватися на тих же засадах, що і прийняття на посаду прокурора, тобто 

«на основі прозорих та об’єктивних критеріїв, заснованих на неупередженості, 

що виключає будь-яку дискримінацію, та з дотриманням прозорих і чітких 

процедур, з підляганням незалежному та неупередженому контролю. 

Основними умовами просування прокурора по службі повинні бути: знання, 

компетенція, професійний досвід, результати роботи» [103, с.125]. Положення 

Спільного керівництва Управління ООН з наркотиків і злочинності та 

Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 

2014) забороняє надання заохочень прокурорам політиками та призначеними 

ними особами. 

Ще одним важливим аспектом кадрової політики, окрім заохочення 

прокурорів, на який звернули увагу міжнародні установи, є переведення та 

переміщення прокурорів. Інколи вони можуть виступати для керівництва 

інструментом суворого покарання неконтрольованих підлеглих, зокрема, у 

випадку переведення (тимчасового або постійного) до структурного 

підрозділу нижчого рівня або віддаленого від місця проживання, що зазвичай 

спричиняє роздільне проживання із сім’єю (або, принаймні, необхідність 

багатогодинного добирання до роботи). Спільне керівництво Управління ООН 

з наркотиків і злочинності та Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та 

роль прокурорів» (Нью-Йорк, 2014) чітко визнає, що всі рішення про 

переведення прокурора в інший підрозділ не тільки становлять загрозу його 

незалежності, але й негативно впливають на моральний стан, і тим самим 

послаблюють ефективність роботи всієї прокуратури. Положення 

Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури у системі кримінального 

судочинства визначають, що переведення прокурорів повинно проводитися 

відповідно до справедливої і неупередженої процедури, що виключає 

представлення інтересів конкретних груп та дискримінацію на будь-якому 

рівні, включно через політичні або інші погляди. Висновок Конференції 

генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, 
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що стосуються прокуратури», закріплюючи аналогічні норми, водночас 

підкреслює, що ці процедури повинні підлягати незалежному та 

неупередженому контролю. З іншого боку, згідно із Спільним керівництвом 

Управління ООН з наркотиків і злочинності та Міжнародною асоціацією 

прокурорів «Статус та роль прокурорів» (Нью-Йорк, 2014) та Пояснювальною 

запискою до Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 

(2014) «Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури», при 

переведеннях повинні враховуватися особисті обставини прокурорів, і єдиною 

підставою їх здійснення можуть виступати питання, пов’язані з організацією 

роботи, зокрема відсутність персоналу в певному підрозділі. 

Міжнародні установи приділяють особливу увагу питанню переведення 

прокурора в іншу прокуратуру без його згоди,  вказуючи на те, що можливість 

такого факту містить ризик, оскільки це можна використати як інструмент 

реалізації незаконного тиску на «неслухняних» прокурорів. Якщо національне 

законодавство дозволяє переведення або переміщення прокурора без його 

згоди (включаючи внутрішні переміщення, в межах одного органу 

прокуратури з одного відділу до іншого), то воно також має містити 

відповідні гарантії, включаючи можливість оскарження цього переведення, 

щоб такого типу рішення не стали прихованим дисциплінарним стягненням, 

накладеним без дисциплінарного розгляду. 

Переведення чи переміщення не можуть зумовити зменшення 

винагороди або пониження на посаді прокурора, оскільки вони можуть бути 

наслідком дисциплінарних стягнень на підставі рішення суду. Зазначене 

випливає із аналізу Спільного керівництва Управління ООН з наркотиків і 

злочинності та Міжнародної асоціації прокурорів «Статус та роль прокурорів» 

(Нью-Йорк, 2014).  

Закон України «Про прокуратуру» закріплює у ст. 38 порядок 

переведення прокурора на посаду до іншого органу прокуратури. Зокрема, 

зазначається, що «прокурор може бути переведений за його згодою до іншого 

органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або тимчасово 
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вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня 

здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого 

визначається відповідним органом, що здійснює дисциплінарне провадження. 

Конкурс має включати в себе оцінку професійного рівня, досвіду, морально-

ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення 

повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня» [51]. З 

аналізу наведеної норми свідчить, що національний законодавець допускає 

переведення прокурора до іншого органу прокуратури лише за його згодою, 

оминаючи при цьому ризик його використання як інструменту реалізації 

незаконного тиску на «неслухняних» прокурорів. 

Більш суворі правила повинні застосовуватися до звільнення прокурора 

з посади. У Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» зазначається, 

що причини звільнення прокурора повинні визначатися законом та 

ґрунтуватися на прозорих та об’єктивних критеріях, заснованих на 

неупередженому провадженні, що виключає будь-яку дискримінацію та 

підлягає незалежному і неупередженому контролю. Звільнення прокурорів з 

політичних міркувань та безпідставно є неприйнятним з підстав захисту їх 

незалежності. У Пояснювальній записці до Висновку Конференції 

генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, 

що стосуються прокуратури» зазначено, що в процедурі звільнення прокурора 

повинні застосовуватися усі процесуальні гарантії, як і у дисциплінарній 

процедурі, оскільки це фактично є найсуворішою формою стягнення.  

Міжнародні установи також запроваджують стандарти дисциплінарного 

провадження. Положення Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в 

системі кримінального судочинства визначають, що держава повинна вжити 

заходів, щоб дисциплінарне судочинство проти прокурорів регулювалося 

законом і гарантувало справедливу й об’єктивну оцінку та рішення, що є 

предметом незалежного і неупередженого нагляду. Висновок Конференції 

генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, 
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що стосуються прокуратури» в свою чергу визначає, що дисциплінарне 

провадження має визначатися законом і ґрунтуватися на прозорих та чітких 

критеріях, здійснюватися неупереджено і підлягати незалежному та 

неупередженому контролю з метою виключення будь-якої дискримінації. У 

звіті Венеціанської комісії з європейських стандартів щодо незалежності 

судової системи: частина II – Прокуратура вказується, що у дисциплінарних 

справах, включаючи звільнення прокурорів, останній повинен мати право 

представити власну позицію відповідно до змагальної процедури. У системах, 

де існує Рада прокурорів, така Рада чи Дисциплінарний комітет цієї Ради, міг 

би розглядати питання дисциплінарного характеру. Повинна бути наявною 

можливість звернутися до суду з метою оскарження дисциплінарних санкцій.  

До прокурорів можуть застосовуватися наступні види стягнень: 

«попередження, зменшення днів відпустки, робота у вихідні дні, штраф, 

частковий арешт заробітної плати, зниження розміру заробітної плати, 

скасування щорічного підвищення заробітної плати, переведення в інший 

відділ, тимчасове відсторонення від посади, звільнення» [104]. 

У Пояснювальній записці до Висновку Конференції генеральних 

прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, що 

стосуються прокуратури» виділяється ще одне важливе застереження щодо 

дисциплінарної відповідальності: виправдання обвинуваченого не зумовлює 

порушення дисциплінарного провадження щодо прокурора, який веде справу. 

Фактичною підставою примусового переведення чи переміщення 

прокурора, а тим більше застосування до нього заходів дисциплінарних 

стягнень, не може виступати здійснення прокурором своїх повноважень щодо 

свободи висловлювання, віросповідання, об’єднання в громадські організації. 

Як випливає із положень Керівних принципів, що стосуються ролі осіб, які 

здійснюють судове переслідування, прийнятих восьмим Конгресом ООН 

щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 

27 серпня-7 вересня 1990 р.), Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства, Висновку Конференції 
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генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) «Європейські норми та принципи, 

що стосуються прокуратури», зазначені права гарантуються прокурору 

Конституцією та нормами міжнародного права в тій же мірі, що й іншим 

громадянам. З поміж іншого виділяється право, якщо навіть не обов’язок, 

участі прокурорів у громадських дискусіях з питань права, здійснення 

правосуддя та захисту прав людини. Звичайно, основною вимогою 

взаємовідносин із засобами масової інформації є гарантування презумпції 

невинуватості, права на повагу до приватного життя та гідності, права на 

інформацію та свободу преси, права на справедливий суд, права на захист, 

права на справедливе, ефективне та конфіденційне досудове провадження, а 

також принципів прозорості.  

Здійснення цих повноважень, як підкреслено в Пояснювальній записці 

до Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури», очевидно, не 

може принизити гідності професії прокурора, а також повинно підтримувати 

публічний імідж прокурора як незалежної, неупередженої та справедливої 

особи, а тим більше не порушувати професійної та особистої репутації суддів 

або довіру до суду. Однак, якщо прокурори дотримуються цих засад, вони не 

можуть бути покарані керівниками за публічні висловлювання, діяльність для 

забезпечення верховенства права та прав людини або за участь у неурядових 

організаціях, що сприяють досягненню цих цілей. Єдиною організацією, в 

якій їм заборонено брати участь, є політична партія, оскільки це може 

підірвати їх незалежність та неупередженість. 

Отже, чітке регулювання у національному законодавстві, з дотриманням 

встановлених міжнародних стандартів, процедури призначення на посаду 

прокурора, професійної компетентності прокурорів, просування по службі та 

оцінки діяльності прокурора, заохочення, переведення та переміщення, 

звільнення прокурора з посади, дисциплінарного провадження та стягнень 

підвищить шанси боротьби з корупцією в прокуратурі, наслідками якої може 
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бути зниження ефективності діяльності органів прокуратури та зменшення 

довіри суспільства. 

У рамках розгляду другого блоку міжнародних стандартів щодо 

прокурорської діяльності та статусу прокурорів, доцільним видається 

проведення аналізу ще одного міжнародного стандарту професійної етики 

прокурорів.  

Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове 

переслідування, прийняті восьмим Конгресом ООН щодо попередження 

злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 27 серпня-7 вересня 

1990 р.), встановлюють стандарт професійного відбору до органів 

прокуратури лише з числа осіб із відповідним рівнем підготовки, кваліфікації, 

високими моральними якостями. Як зазначається у літературі, «вимогам 

стандартів правничої професії має відповідати діяльність практикуючих 

юристів, зокрема прокурорів, у країнах, що належать до двох основних 

правових сімей світу, які закріплені в декількох документах міжнародних 

професійних правничих організацій і мають статус Правил корпоративної 

поведінки» [127, c. 23]. 

Прокурори, як представники державної служби, зобов’язанні 

усвідомлювати демократичні ідеали та дотримуватися норм професійної 

етики. Підвищення їх на посаді має ґрунтуватися на об’єктивних чинниках, 

зокрема на професійній кваліфікації, здібностях, моральних якостях і досвіді, 

а відповідне рішення приймається згідно із справедливими і неупередженими 

процедурами.  

Дослідник А. В. Лапкін висловлює погляд, що «етика прокурора – це 

різновид професійної етики, встановлена корпоративними правилами модель 

належної поведінки прокурорів у тих ситуаціях, коли правові приписи не 

встановлюють для них конкретних правил поведінки, яка відповідає 

загальноприйнятим нормам моралі, а також кращим суспільним уявленням 

про прокуратуру та її працівників» [128, c. 36]. 
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«Професійна етика прокурора є частиною загальнолюдської етики, а 

також професійної етики, до складу якої належать моральна свідомість і 

моральна практика» [67, c. 255]. Як зауважують науковці, «у цьому сенсі 

особливе значення мають корпоративні норми, спрямовані на запобігання 

неетичної поведінки та усунення сумнівів щодо належної прокурорської 

діяльності» [129, c. 58].  

Міжнародні етичні стандарти прокурорської діяльності містяться також 

у Європейських інструкціях з питань етики та поведінки прокурорів 

(Будапештських інструкціях) (Будапешт, 29-31 травня 2005 р.). Дані інструкції 

встановлюють стандарти поведінки та практичної діяльності прокурорів, 

зокрема: «основні обов’язки; основні вимоги до професійної поведінки; 

особливості професійної поведінки в сфері кримінального судочинства; 

вимоги до поведінки у приватному житті» [130, c.155]. До основних вимог у 

сфері професійної поведінки Будапештські інструкції віднесли наступні:  

«- чітко дотримуватися професійних стандартів, підтримувати честь і 

гідність своєї професії; завжди вести себе професійно;  

- відповідати найвищим стандартам чесності і піклування; виконувати 

свої функції на основі оцінки обставин і відповідно до закону, незалежно від 

можливого негативного впливу;  

- бути завжди добре поінформованими, тренованими і не відставати від 

значущих юридичних та соціальних змін; намагатися бути – і докладати до 

цього зусиль – безсторонніми і стійкими, у тому числі шляхом прийняття і 

опублікування загальних керівних начал, принципів і критеріїв, якими вони 

повинні керуватися при індивідуальному і колективному виконанні своїх 

обов’язків, налагодження, де це необхідно, діалогу і роботи в команді; 

виконувати свої обов’язки чесно і без страху, вигоди або упередження тощо» 

[130, c.155]. 

Міжнародні акти поряд із професійними етичними стандартами 

прокурорів закріплюють і цілий ряд етичних вимог у сфері їх приватного 

життя. Так, Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють 
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судове переслідування, прийняті восьмим Конгресом ООН щодо 

попередження злочинності та поводження з правопорушниками (Гавана, 27 

серпня-7 вересня 1990 р.), встановлюють вимоги щодо поведінки прокурорів у 

приватному житті, зокрема: «прокурори не повинні компроментувати своїми 

вчинками у приватному житті реально існуючі або ті, що побутують у 

громадській думці, такі переваги співробітників органів прокуратури, як 

чесність, справедливість і неупередженість; прокурори повинні поважати 

закон і дотримуватися його в усі часи; прокурори повинні вести себе таким 

чином, щоб підтримувати і зберігати впевненість суспільства у їх професії та 

інше» [91, c.155].  

Водночас «прокурори у процесі своєї діяльності повинні прагнути до 

досягнення справедливості і захисту свободи» [16, c.169].  

Основні засади та етичні норми професійної поведінки державних 

прокурорів у країнах західної демократії визначаються в кодексах професійної 

етики та поведінки і правилах поведінки у суді. Наприклад, відповідно до 

правил поведінки у суді, основні обов’язки прокурора штату Каліфорнія 

полягають у такому: 

«– прокурор несе відповідальність за виконання обвинувальних функцій 

у межах свого округу; 

– прокурор є виконавцем правосуддя, його представником і посадовою 

особою суду; 

– виконувати свої функції прокурор повинен відповідально та 

розсудливо;  

– обов’язки прокурора полягають у тому, щоб здійснювати правосуддя 

не тільки в межах винесення вироку; 

– важлива функція прокурора полягає в тому, щоб домагатись 

удосконалення і розвитку системи здійснення правосуддя. Коли прокурору 

стало відомо про недосконалість або несправедливість певного закону, які 

належать до сфери матеріального або процесуального права, прокурор 

зобов’язаний домагатися виправлення такого становища; 
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– прокурор зобов’язаний знати правила професійної поведінки, 

встановлені професійними традиціями, етикою і законом, який діє в місцях 

його округу, і дотримуватися цих правил у своїй діяльності. Прокурор 

зобов’язаний спиратись на рекомендації консультативної ради» [118, c.109]. 

Доцільно зауважити, що значна частина міжнародних етичних 

стандартів прокурорської діяльності знайшла закріплення у Кодексі 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури, затвердженому 

Всеукраїнською конференцією прокурорів 27 квітня 2017 року. Відповідно до 

ч. 4 даного акту, до основних принципів професійної етики та поведінки 

прокурорів належить: 

«- верховенство права та законності; 

- повага до прав і свобод людини і громадянина, недопущення 

дискримінації; 

- незалежність та самостійність; 

- політична нейтральність; 

- презумпція невинуватості; 

- справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

- професійна чесність та гідність, формування довіри до прокуратури; 

- прозорість службової діяльності, конфіденційності; 

- утримання від виконання незаконних наказів та вказівок; 

- недопущення конфлікту інтересів; 

- компетентність та професіоналізм; 

- доброчесність, зразковість поведінки та дисциплінованість; 

- повага до незалежності суддів» [131] . 

Кодекс також закріплює вимоги до позаслужбової поведінки прокурора, 

зокрема: недопущення поведінки, що може зашкодити репутації, обмеження 

щодо участі прокурора у політичній діяльності, ставлення до релігії. 

Таким чином, міжнародні акти встановлюють високі стандарти до 

поведінки прокурорів. Сучасний стан правового регулювання етичної 

поведінки працівників прокуратури в Україні здебільшого включає положення 
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міжнародних стандартів професійних етичних засад та основних вимог до 

позаслужбової поведінки прокурора. 

Питання ролі органів прокуратури у системі кримінального судочинства 

та поза її межами належить до третього блоку міжнародних стандартів 

організації та управління в органах прокуратури, на аналізі яких зупинемося 

нижче. 

У Рекомендації Парламентської асамблеї 1604 (2003) щодо ролі 

прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством права, 

«інститут прокуратури розглядається у широкому розумінні, не тільки в 

межах кримінального переслідування, але й у загальному механізмі реалізації 

та захисту прав і свобод людини та громадянина, забезпечення основних 

публічних і суспільних інтересів. Наголошено на першочерговому завданні 

реалізації повноважень прокуратури у сфері кримінального права, однак 

також визначено важливість застосування владного впливу за його межами» 

[67, c. 256].  

Основними питаннями, на яких зосереджені положення 

Рекомендації 1604 (2003) щодо ролі прокуратури в демократичному 

суспільстві, керованому верховенством права, є:  

«а) будь-яка роль прокурорів у загальному захисті прав людини не може 

використовуватися як стримуючий засіб для осіб, які шукають захисту своїх 

прав у держави;  

б) при наділенні прокурорів додатковими функціями, необхідно 

забезпечити повну незалежність прокуратури від втручання в її діяльність 

будь-якої гілки влади на рівні окремих випадків;  

в) повноваження й обов’язки прокурорів мають обмежуватися 

переслідуванням кримінальних діянь і загальною роллю щодо захисту 

публічних інтересів через систему кримінального правосуддя зі створенням 

окремих, належним чином виділених, ефективних органів для виконання 

будь-якої іншої функції» [132, c. 319]. 
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Встановлюючи засади взаємодії прокуратури з іншими органами 

державної влади та представниками суспільства, Рекомендація Rec (2000)19 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального судочинства закріплює 

положення про те, що прокурори є представниками органів держаної влади, 

які від імені суспільства і в його інтересах забезпечують застосування закону, 

коли його порушення веде до кримінальних санкцій, беручи до уваги як права 

громадян, так і необхідність ефективної дії системи кримінального 

правосуддя (п. 1). З цією метою публічною владою в законодавчому порядку 

вони уповноважені на: прийняття рішень про порушення та продовження 

кримінального переслідування; проведення, керування та здійснення нагляду 

за діяльністю дізнання та слідства; підтримання державного обвинувачення в 

суді; подачу апеляції до вищих судових інстанцій на деякі судові рішення. У 

межах реалізації зазначених повноважень прокурор здійснює функцію 

забезпечення надання ефективної допомоги потерпілим. Погоджуємося із 

думкою дослідника О. В. Сапіна, що «відповідно до чинного Кримінального 

процесуального кодексу України, потерпілий є одним із найбільш 

незахищених учасників кримінального судочинства. Навіть встановлене 

перше завдання кримінального провадження «захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень» – декларативна норма, а не дієва. 

Більше того, у Кримінальному процесуальному кодексі України не містяться 

прямі (а не опосередковані чи загальні) обов’язки прокурора щодо захисту 

прав та інтересів потерпілих» [133, c. 250]. 

Однією із функцій публічного прокурора в усіх системах кримінальної 

юстиції є вирішення питання про порушення і продовження кримінального 

переслідування (п. 2 Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в 

системі кримінального судочинства).  

Якщо здійснити порівняльно-правовий аналіз цієї норми та норм Закону 

України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, 

то необхідно констатувати, що нормативно-правові акти України не 

визначають подібної функції прокуратури. Вважаємо наведений стандарт 
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таким, що вартий уваги вітчизняного законодавця. Адже кримінально-

процесуальне регулювання повноважень прокурора і його діяльності на стадії 

порушення кримінальної справи залишає бажати кращого, оскільки не 

дозволяє в повній мірі реалізувати можливості прокурорського нагляду для 

забезпечення безпосереднього виконання законів органами досудового 

розслідування на цьому етапі. 

Парламентська асамблея Ради Європи в Рекомендації 1604 (2003) щодо 

ролі прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством 

права, відзначає, що вона визнає і високо оцінює істотну роль органів 

прокуратури щодо забезпечення безпеки і свободи суспільства європейських 

країн шляхом охорони верховенства права, захисту громадян від 

кримінальних посягань на їх права і свободи, забезпечення дотримання прав і 

свобод осіб, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні кримінальних 

злочинів, і шляхом здійснення нагляду за належним функціонуванням органів, 

що відповідають за розслідування правопорушень і переслідування 

правопорушників. Зі змісту даної норми Рекомендації вбачається, що 

Парламентська асамблея Ради Європи не тільки не виключає з діяльності 

органів прокуратури держав-членів Ради Європи наглядових функцій за 

органами досудового розслідування, а, навпаки, вважає, що такий нагляд є 

визначальним моментом їх діяльності. 

У пп. IV п. 7 Рекомендації 1604 (2003) щодо ролі прокуратури в 

демократичному суспільстві, керованому верховенством права, встановлено, 

що «в інтересах правосуддя у сфері ефективного та дієвого розгляду справ, 

так само як і в інтересах підзахисного і потерпілого, доцільне застосування 

такої системи, при якій допускається елемент розсуду щодо початку 

обвинувачення» [69]. У цьому контексті Парламентська асамблея, схвально 

посилаючись на рекомендацію Комітету міністрів № R (87) 18 щодо 

спрощення кримінальної юстиції, виходить з того, що принцип дискреційного 

обвинувачення слід прийняти повсюдно. У наведеній Рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи № R(80)2 дискреційними визначаються повноваження, 
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які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною 

свободою розсуду, тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично 

допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин. На нашу 

думку, принцип дискреційного обвинувачення може стати дієвим засобом 

забезпечення ефективного розгляду справи та об’єктивного захисту інтересів 

підзахисного та потерпілого. 

Відповідно до п. 22 (а) Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства “у країнах, де поліція 

знаходиться під керуванням прокуратури або де поліцейські розслідування 

проводяться прокурором чи прокурор здійснює над ними нагляд, держава 

повинна вжити ефективних заходів, щоб забезпечити прокурору можливість 

давати поліції інструкції для ефективного застосування пріоритетів політики 

стосовно злочинності, особливо щодо вирішення, якими категоріями справ 

необхідно займатися в першу чергу, методів, використовуваних для пошуку 

доказів, залучення особового складу, тривалості розслідувань, подання 

інформації органам прокуратури тощо» [68]. Враховуючи особливості 

вітчизняної правової політики в процесі реалізації євроінтеграційного курсу 

України, додаткового вивчення потребує можливість імплементації 

зазначеного міжнародного стандарту до вітчизняного законодавства з 

урахуванням усіх можливих ризиків і негативних наслідків для кримінального 

процесу нашої держави.  

Ще одним важливим питанням, якому присвячені міжнародно-правові 

акти, є міжнародні стандарти реалізації органами прокуратури 

правоохоронної функції держави за межами сфери кримінальної юстиції. У 

літературі зазначається, що «функції нагляду, покладені на прокурора поза 

межами системи кримінального провадження, зазвичай передбачають 

забезпечення додержання міжнародно-правових стандартів у таких сферах: 

захист конкуренції, працевлаштування, здоров’я та безпека населення, 

протидія дискримінації, природокористування й управління національними 

ресурсами та навіть проведення виборів і референдумів» [134, c. 5].  
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У Рекомендації CM/Rec(2012)11 щодо ролі державних прокурорів за 

межами системи кримінального судочинства визначено правові стандарти 

діяльності прокурорів за трьома напрямами: представництво прокурором 

інтересів фізичних осіб та держави у суді; наглядова діяльність прокурора в 

інтересах держави; міжнародне співробітництво між прокуратурами різних 

держав та забезпечення взаємної допомоги за межами кримінального 

провадження.  

Варто зазначити, що вищезазначена рекомендація обмежується 

встановленням загальних керівних положень для забезпечення гарантій та 

засобів захисту прав людини, інтересів суспільства і держави, зокрема, тоді, 

коли ці повноваження розподілені між багатьма суб’єктами. «Обов’язками та 

повноваженнями прокурора за межами системи кримінального провадження є 

представництво загальних або громадських інтересів, захист прав людини та 

основоположних свобод, а також підтримка верховенства права» (п. 2). 

«Прокурори мають дотримуватися якомога прозорішого підходу до своєї 

роботи, водночас повністю виконуючи свій обов’язок щодо збереження 

конфіденційності» (п. 6) [135, c. 132].  

Разом із тим, положення зазначеної Рекомендації у контексті ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства застосовуються у 

прокурорській діяльності й поза цією сферою:  

- вимоги щодо виконання прокурорами обов’язків із захисту прав 

людини (п. 24 (b)); 

- забезпечення рівності перед законом (п. 26) та змагальності 

сторін (п. 29).  

Прокурори не можуть використовувати докази, отримані з порушенням 

закону (п. 28). Заходи прокурора щодо обмеження прав і свобод фізичної 

особи мають підлягати судовому контролю (п. 31). 

Міжнародні стандарти здійснення прокурорами правоохоронної 

діяльності за межами кримінального судочинства передбачені також і в 

Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 3 (2008) «Роль 
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прокуратури поза сферою кримінального права». До особливих повноважень 

прокурорів за рамками кримінальної юстиції положення Висновку № 3 (2008) 

відносить: 

«1) компетенція органів прокуратури поза межами кримінального 

судочинства не повинна бути такою, що обмежує права осіб на подання 

позову або захист своїх інтересів у чесному та неупередженому судовому 

засіданні, навіть у випадках, коли прокуратура діє або має намір діяти як одна 

із сторін; 

2) у випадках, коли прокуратура уповноважена приймати рішення, які 

стосуються прав і обов’язків осіб, повноваження органів прокуратури мають 

бути чітко обмежені, визначені законом і не можуть перешкоджати праву 

сторін формувати засіб правового захисту фактично й за законом у 

незалежному та неупередженому судовому засіданні. Органи прокуратури 

повинні діяти повністю незалежно від будь-якої іншої влади, і їхні рішення 

мають бути обґрунтованими та оголошуватися зацікавленим особам» 

[136, c. 203]. 

У Висновку Конференції генеральних прокурорів Європи № 9 (2014) 

«Європейські норми та принципи, що стосуються прокуратури» наголошено, 

що «повноваження прокурорів поза межами кримінального судочинства 

повинні виконуватись таким чином, щоб, зокрема, забезпечити: 

– дотримання незалежності суддів, їхньої ролі у захисті прав людини, 

рівності сторін, рівноправності сторін судового процесу та протидії 

дискримінації; 

– дотримання прав будь-яких фізичних і юридичних осіб подавати позов 

або бути відповідачем для захисту своїх інтересів у незалежній і 

неупередженій судовій установі, навіть якщо прокурор є або має намір бути 

стороною у справі; 

– наявність чітких процедур, які визначають можливість фізичних і 

юридичних осіб, задіяних у справі, вимагати перегляду дій прокурора. Будь-
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які дії прокурорів, що впливають на права і свободи людини, повинні 

контролювати компетентні судові органи» [137, c. 38]. 

Рекомендацією Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури в системі 

кримінального судочинства приділено значну увагу питанню міжнародного 

співробітництва. Відповідно до п. 37 цієї Рекомендації, «незважаючи на роль, 

що може належати іншим органам у справах стосовно міжнародного судового 

співробітництва, прямі контакти між прокурорами різних країн повинні 

продовжуватися у межах міжнародних угод там, де вони існують, або іншим 

чином на основі практичних домовленостей. У ряді сфер мають 

застосовуватися заходи щодо подальших прямих контактів між прокурорами у 

контексті міжнародного судового співробітництва таким чином: 

а) поширення документації; 

б) упорядкування переліку контактів й адрес з іменами відповідних осіб 

у різноманітних органах прокуратури, а також їхніх спеціальних сфер 

діяльності, зон відповідальності тощо; 

в) установлення постійних особистих контактів між прокурорами з 

різних країн, зокрема шляхом організації систематичних зустрічей між 

Генеральними прокурорами; 

г) організації навчання і семінарів з підвищення кваліфікації; 

ґ) введення й удосконалення функції взаємодії із державними 

службовцями іноземних держав; 

д) навчання іноземних мов; 

е) удосконалення використання електронної передачі даних; 

є) організації робочих семінарів з іншими державами з питань взаємної 

допомоги й обміну досвідом стосовно злочинності (п. 38)» [68]. 

Для удосконалення взаємовідносин і досягнення координування 

процедури взаємної допомоги зусилля мають бути спрямовані на сприяння: а) 

інформування прокурорів про необхідність активної участі в міжнародному 

співробітництві; б) спеціалізації деяких прокурорів у сфері міжнародного 

співробітництва. 
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Для цього держави повинні вжити заходів, щоб прокурор запитуючої 

держави, здійснюючи міжнародне співробітництво, міг би безпосередньо 

направляти запити про взаємну допомогу органу запитуваної держави, у 

компетенції якого знаходиться проведення запитуваних дій, а цей 

запитуваний орган міг напряму повертати отримані докази (п.39). 

Значення встановлених стандартів Рекомендацією Rec (2000)19 щодо 

міжнародного співробітництва між прокурорами різних країн у межах 

міжнародних угод зумовлено наступним. По-перше, «сьогодні 

правозастосовна практика свідчить про зростання кількості кримінальних 

проваджень, у яких виникає необхідність взаємодії вітчизняного прокурора з 

іноземними колегами та міжнародними організаціями під час розслідування, 

судового розгляду та виконання судових рішень» [138, c. 140]. По-друге, «з 

метою удосконалення раціоналізації та досягнення координації дій із 

взаємодопомоги повинні бути докладені зусилля, щоб сприяти усвідомленню 

прокурорами в цілому необхідності активної участі в міжнародному 

співробітництві та спеціалізації окремих прокурорів у цій сфері. Тому 

держави повинні вживати ефективних заходів для забезпечення додаткової 

підготовки прокурорів у специфічних питаннях або сферах у контексті 

викликів сучасності, зокрема, беручи до уваги види й розвиток злочинності, а 

також міжнародне співробітництво в кримінальних справах» [139, c.192]. 

Принагідно зазначимо, що вітчизняний законодавець також приділяє 

значну увагу питанням міжнародного співробітництва, якому присвячений 

Розділ XI Закону України «Про прокуратуру». Положення цього розділу 

визначають особливості міжнародно-правового співробітництва з 

компетентними органами іноземних держав у сфері кримінального 

судочинства, правовий режим міжвідомчих міжнародних договорів України, 

що укладаються Офісом Генерального прокурора, та порядок їх укладення, 

виконання та денонсації. Разом із тим, поза увагою нормотворця залишилися 

міжнародні рекомендації стосовно заходів щодо подальших прямих контактів 

між прокурорами у контексті міжнародного судового співробітництва, 
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спеціалізації деяких прокурорів у сфері міжнародного співробітництва, а 

також механізм направлення безпосереднього запиту прокурором запитуючої 

держави про взаємну допомогу органу запитуваної держави, у компетенції 

якої знаходиться проведення запитуваних дій. З метою удосконалення правого 

регулювання 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».  

Таким чином, наведені міжнародні стандарти становлять основу для їх 

імплементації у національне законодавство з врахуванням особливостей 

кримінально-правової системи нашої держави. Стандарти організації та 

управління в органах прокуратури, встановлені численними міжнародними 

актами, є тими загальновизнаними нормами, що запроваджені у національне 

законодавство про прокуратуру більшості держав-членів ООН, ЄС. 

Дослідження позитивного досвіду їх імплементації має важливе значення в 

контексті реформування зазначеного органу державної влади в нашій державі. 

Важливим завданням для вітчизняного законодавця є не тільки засвоєння 

основних міжнародних стандартів організації та управління в органах 

прокуратури, але й вироблення специфічних заходів і засобів, необхідних 

саме для реформування прокуратури України. Першочерговим аспектом 

реформування діяльності органів прокуратури України є впровадження у 

національне законодавство міжнародно-правових стандартів забезпечення 

незалежності прокуратури, порядку призначення прокурорів, підстав та 
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процедури звільнення Генерального прокурора, вимог до особи, яка може 

обіймати посаду прокурора, Генерального прокурора, заходів дисциплінарних 

стягнень, що можуть застосовуватися до прокурорів. Разом із тим, 

неможливим видається швидке реформування та адаптація діяльності органів 

прокуратури відповідно до міжнародних стандартів, що зобов’язує 

вітчизняного законодавця на поступові та послідовні кроки у цьому напрямку. 

На підставі аналізу норм Кримінального процесуального кодексу 

України, Закону України «Про прокуратуру», доведено необхідність їх 

приведення до вимог міжнародних стандартів стосовно повноважень 

прокурора приймати рішення про порушення і продовження кримінального 

переслідування, закріплених у п. 2 Рекомендації Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства. Адже кримінально-

процесуальне регулювання повноважень прокурора і його діяльності на стадії 

порушення кримінальної справи потребує удосконалення, оскільки не 

дозволяє в повній мірі реалізувати можливості прокурорського нагляду для 

забезпечення безпосереднього виконання законів органами досудового 

розслідування на цьому етапі. 

 

2.2. Зарубіжний досвід організації прокуратури 

 

Адміністративна реформа неможлива без участі у ній правоохоронних 

органів. Органи прокуратури є ключовим суб’єктом правоохоронної 

діяльності в державі, що забезпечують координацію інших правоохоронних 

органів. 

Головним викликом для сучасної правової системи є реформування 

прокуратури та приведення її організації до європейських стандартів, в тому 

числі у сфері участі в адміністративних правовідносинах. Діяльність органів 

прокуратури є ефективною лише у випадку успішного захисту прав і свобод 

людини і громадянина та інтересів держави, гарантованих на 

конституційному рівні. Саме тому в умовах євроінтеграції України доцільним 
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є вивчення нових підходів до організації прокуратури, її оптимізації 

відповідно до міжнародних рекомендацій. З огляду на той факт, що процес 

реформування завжди супроводжується системними змінами законодавства, 

що регулює функціонування усієї системи прокуратури України, зосередимо 

свою увагу на дослідженні практики таких країн як: Франція, Німеччина, 

Польща, Естонія, Іспанія, Литва, у результаті чого сформулюємо власні 

пропозиції з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду щодо вектору 

розвитку українського законодавства з організації прокуратури.  

Досвід Франції в зазначеному аспекті є для нас цінним, оскільки саме із 

цією країною в наукових колах пов’язують зародження концепції прокуратури 

в її сучасному розумінні. Формування прокуратури розпочалось із адвокатів, 

яких королі та сеньйори наймали для ведення окремих справ, а пізніше – 

постійних представників їхніх інтересів у суді (gens du rei. «Люди короля» 

gens des seigulurs). Як вказує Нірода М.В., «Із кращих адвокатів король 

вибирав собі повірених, які ділилися на королівських прокурорів і 

королівських адвокатів. Королівські прокурори (procueurs du rei, procuratores 

fiscales) займалися письмовою підготовкою справ, а королівські адвокати 

(advocates fisci) виступали в суді з промовами. Прокурори за своїми правами й 

обов’язками не відрізнялися від повірених інших осіб, які мали на це право» 

[140, c. 94]. 

Організація і функції прокуратури, процесуальний статус прокурора 

регламентуються КПК Франції, Кодексом судової організації і ордонансом 

№ 58-12701. «Посадові особи прокуратури дуже близькі до суддівського 

корпусу (ті й інші іменуються магістратами), оскільки вони отримують 

однакову підготовку і у процесі 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» [141, c. 

136]. Особливістю правового статусу французької прокуратури є, на думку 

Сухоноса В.В. те, що «нормами Конституції регламентуються лише окремі 
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принципові засади її діяльності, тоді як основні норми, які стосуються 

функціонування органів прокуратури, передбачаються переважно в актах 

процесуального законодавства. Так, у Кримінально- процесуальному кодексі 

Франції прокуратурі присвячено окрему главу» [142, c. 76]. 

Загальна організація прокуратури здійснюється на основі трьох 

принципів: 

1) принципу підпорядкування: державні обвинувачі перебувають під 

керівництвом, наглядом і контролем їхніх керівників та підпорядковуються 

міністру юстиції; 

2) принципу неподільності прокуратури: державні прокурори 

вважаються втіленням однієї єдиної особи, оскільки вони діють від імені 

прокуратури в цілому. Як наслідок, прокурори можуть замінювати один 

одного, у тому числі і  під час судового розгляду справи; 

3) принципу незаперечної легітимності державних прокурорів: 

легітимність діяльності прокурора не може бути оскаржена, оскільки він 

відстоює інтереси суспільства у цілому та реалізовує політику, визначену 

урядом [143]. 

До повноважень прокуратури належить здійснення нагляду за судовою 

поліцією, підтримування обвинувачення у суді, участь у цивільних справах, 

коли цього вимагають інтереси суспільства. Участь прокурора у судовому 

процесі є активною: «Порушення кримінальної справи або її припинення 

вважається монопольним правом прокурора. Він вносить пропозиції 

апеляційному судді щодо призначення слідчого судді у кожній конкретній 

кримінальній справі. Прокурор має право зобов’язати слідчого суддю 

здійснити всі слідчі дії, які він вважає корисними для встановлення істини в 

справі. З метою з’ясування необхідності певних слідчих дій прокурор має 

право зажадати матеріали від слідчого судді із зобов’язанням їх повернення не 

пізніше, ніж через 24 години. Повноваження прокурора у кримінальному 

процесі у Франції значно ширші та ефективніші, ніж права обвинувачуваного 

або позивача у цивільних справах. Прокурор має право бути присутнім при 
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всіх допитах обвинувачуваного та позивача у цивільній справі. Слідчий суддя 

зобов’язаний завчасно повідомляти прокурора про плановані слідчі дії» [144]. 

Прокурор бере участь і в розгляді адміністративних справ. Здійснюючи 

нагляд за виконанням законів, судових постанов і рішень, він домагається 

такого виконання у випадках, коли це необхідно в інтересах публічного 

порядку. Прокурор не виступає в інтересах однієї сторони, а бере участь як 

представник держави в суді. Обов’язкову участь прокурора в судовому 

процесі передбачено законом при розгляді справ, які стосуються:  

– питань державного значення;  

– питання громадянства;  

– дотримання законності при реалізації майна збанкрутілої фірми тощо;  

– питання захисту інтересів громадян з обмеженими можливостями 

(інвалідів, неповнолітніх, психічно хворих). Прокурор бере участь в усіх 

зазначених справах у всіх судах першої інстанції, а також в апеляційному суді. 

Генеральний прокурор виступає на засіданнях змішаних палат Пленуму і, 

якщо вважає за необхідне, на асамблеї суду [145, c. 40]. 

Із зазначеного можемо зробити висновок, дотичний до предмету нашого 

дослідження, про те, що особливістю організації прокуратури у Франції є: 

- участь прокурора у розгляді цивільних, кримінальних, 

адміністративних справ; 

- отримання посадовими особами прокуратури професійної підготовки 

на рівні із представниками суддівського корпусу; 

-  право прокурорів у процесі своєї кар’єри перейти із прокурорів у судді 

і навпаки; 

 - правозахисний потенціал прокуратури, що проявляється у можливості 

прокуратури здійснювати представництво інтересів громадян у суді, у тому 

числі, соціально незахищених верств населення. 

Звернімо увагу і на досвід організації прокуратури Німеччини, яка 

започаткована на початку XIX століття. Сьогодні її діяльність 

регламентується такими нормативними актами: «Федеральним законом про 
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судоустрій, Кримінально-процесуальним кодексом, Положенням про 

організаційну структуру прокуратури та Правилами внутрішнього розпорядку 

прокуратури. Разом з тим, про прокуратуру йдеться і в Конституції 

Німеччини, де розглядаються питання правоохоронної діяльності, 

судоустрою, контрольних функцій» [146, c. 633]. 

Законодавчою підставою для повноважень прокуратури здійснювати 

розслідування є розділ 161 (1) Кримінально-процесуального кодексу 

Німеччини, в якому закріплено: «Для цілей, зазначених у розділі 160 (1) - (3), 

державна прокуратура має право вимагати інформацію від усіх органів влади 

та проводити будь-які розслідування, як самостійно, так і через органи влади 

та посадових осіб поліції, якщо немає інших статутних положень, які 

конкретно регламентували б їх повноваження. Органи влади та посадові особи 

поліції зобов'язані виконувати прохання чи розпорядження прокуратури». 

Важливим є те, що державна прокуратура може в будь-який час отримувати 

інформацію від органів державної влади, від інших відомств чи осіб. 

Запитуваний орган може відмовити в наданні відповідної інформації лише у 

тому випадку, якщо її надання спричинить шкоду добробуту Німеччини, або 

Німецької землі, або серйозно загрожує виконанню публічних функцій чи 

ускладнить таке виконання. У разі відмови у наданні інформації може бути 

призначена офіційна експертиза, а за певних обставин видано наказ про 

обшук та вилучення даної інформації [147, c. 61].  

 У Німеччині функціонування органів прокуратури передбачено при 

загальних судах усіх рівнів. Так, до складу Верховного Федерального Суду 

входить Генеральний федеральний прокурор і підпорядковані йому 

федеральні прокурори. Президентом Німеччини за згодою Бундестагу 

призначається на посаду Генеральний федеральний прокурор. Він виконує 

свої повноваження під загальним керівництвом Міністра юстиції Німеччини. 

Також при вищих судах земель, судах земель і окружних судах діють 

прокурори, які підпорядковані міністру юстиції кожної із земель.  
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Зважаючи на предмет нашого дослідження, до особливостей німецької 

прокуратури можна віднести: «проведення слідчих дій прокуратурою; при 

проведенні розслідування прокуратура спирається на поліцію; прокурор не 

може відкликати обвинувальний акт, якщо суд прийняв справу до свого 

провадження; прокуратура пред’являє позови в цивільних справах про 

визнання шлюбу недійсним, про визнання особи недієздатною, щодо 

встановлення факту смерті особи, яка була оголошена безвісно відсутньою» 

[148, c. 16]. 

Уваги потребує той факт, що під час добору кадрів в органи 

прокуратури як ключові використовуються вісім критеріїв, яким мають 

відповідати всі кандидати на прокурорські посади. Серед них: здатність 

усвідомлювати справедливість та несправедливість, здатність усвідомлювати 

надані владу та повноваження, здатність витримувати навантаження. Одразу 

після початку роботи наказом нового працівника закріплюють за досвідченим 

прокурором, який певний час підписує всі документи разом із ним [141, с. 

138]. 

Таким чином, досліджуючи досвід організації прокуратури у Німеччині, 

вбачаємо доцільним запровадити в Україні: право прокурора в будь-який час 

отримувати інформацію від органів державної влади, інших відомств чи осіб; 

пред’явлення позовів у цивільних справах (зокрема, про визнання шлюбу 

недійсним, про визнання особи недієздатною, щодо встановлення факту 

смерті особи, яка була оголошена безвісно відсутньою); розширення критеріїв 

відповідності кандидатів у прокурори (зокрема, включити у перелік оцінку 

здатності усвідомлювати справедливість та несправедливість, здатності 

усвідомлювати надані владу та повноваження, здатності витримувати 

навантаження), а також закріплення нового працівника за досвідченим 

прокурором, який певний час підписуватиме всі документи разом із ним. 

Наступною країною, питання організації прокуратури якої вважаємо за 

доціне розглянути, є Польща. Правовий статус, організація і принципи 

діяльності прокуратури визначено у Законі від 28 січня 2016 року «Про 
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прокуратуру». Історичний розвиток прокуратури показує, що вона ніколи не 

існувала ні в одній зі своїх політичних форм занадто довго, і кожен шлях її 

функціонування був в основному пов’язаний з питанням про незалежність. 

Прокуратуру очолює Генеральний прокурор, одночасно він є Міністром 

юстиції [149, c. 344]. Питання поєднання посади Міністра юстиції та 

Генерального прокурора було і залишається дискусійним, оскільки може 

тлумачитись як порушення одного із принципів організації прокуратури – 

принципу позапартійності. Адже Міністр юстиції, з одного боку, виступає 

активним політиком та членом політичної партії, яка бере участь у 

парламентських виборах, з іншого – є керівником усіх прокурорів держави. 

Більше того, такий принцип позапартійності закріплений у ст. 97 § 1 

польського Закону 2016 року, де вказується, що на час зайняття посади 

прокурор не може ані належати до політичної партії, ані брати участь у 

жодній політичній діяльності [150, c. 236]. 

Новим є те, що Міністр юстиції (Генеральний прокурор) повинен мати 

тільки польське громадянство, бути цивільно-правоздатним та дієздатним, не 

мати судимості і мати юридичну освіту. Тобто прокуратура знову перестає 

бути незалежним органом у зовнішньому аспекті, оскільки її очолює політик – 

Міністр юстиції. Зазначений закон визначає систему органів прокуратури, яка 

складається із Генерального прокурора (Міністра юстиції), Національного 

прокурора, заступників Генерального прокурора, прокурорів загальних 

підрозділів прокуратури та прокурорів Інституту національної пам’яті 

[149, c. 344].  

Повноваження прокурора у Польщі охоплює підтримання державного 

обвинувачення в суді, нагляду за законністю під час розгляду цивільних, 

адміністративних справ, справ про проступки, тимчасового затримання та 

прийняття інших рішень про позбавлення волі. Він має право оскаржувати в 

судах, брати участь у запобіганні злочинності та вчиненні інших 

правопорушень.  
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Згідно з Кодексом адміністративного судочинства Польщі від 30 серпня 

2002 року, прокуратор може як порушувати адміністративне провадження, так 

і брати участь у ньому на будь-якій стадії та користуватися правами сторони, 

а також звертатися зі скаргою до головного адміністративного суду. У цьому 

Кодексі участі прокурора в адміністративному судочинстві відводиться низка 

статей (ч. ІV ст.ст. 182–189), що регулюють його процесуальні повноваження 

при розгляді адміністративних справ [151, с. 47]. 

Позитивним фактом є те, що, відповідно до Закону «Про прокуратуру», 

прокурор може втручатися у розгляд будь-яких судових справ, які стосуються 

дій підлітків або недієздатних осіб чи осіб з обмеженою здатністю захищати 

свої права. Якщо захист законності потребує, то прокурор може бути 

присутнім у суді та як самостійна рівноправна сторона процесу має право 

подавати документи і письмові пояснення, допитувати свідків і експертів, 

проводити візуальний огляд доказів, а також оскаржувати судові рішення 

тощо [152, с. 159]. 

Замість загального нагляду за законністю прокуратура Польщі 

«взаємодіє з різними державними та громадськими інституціями щодо 

запобігання злочинам та проступкам. Закон Польщі «Про прокуратуру» прямо 

зазначає, що на прокуратуру покладається співпраця з державними органами, 

державними установами та іншими суспільними організаціями щодо 

запобігання злочинності та іншим правопорушенням» [110, с. 291]. 

З огляду на вищесказане пропонуємо вдосконалити положення 

українського законодавства в частині повноважень прокурора поза межами 

кримінальної юстиції у сфері захисту прав дітей, запозичивши польський 

досвід, зокрема, закріпити право прокурора втручатися у розгляд будь-яких 

судових справ, які стосуються дій підлітків або недієздатних осіб чи осіб з 

обмеженою здатністю захищати свої права. У процесі розгляду таких справ 

передбачити право прокурора бути присутнім у суді та мати право подавати 

документи і письмові пояснення, допитувати свідків і експертів, проводити 

візуальний огляд доказів, а також оскаржувати судові рішення. 
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Особливий інтерес викликає досвід організації прокуратури в Естонії, де 

прокуратура є державною установою у сфері управління Міністерства 

юстиції, діяльність якої регулюється Законом про прокуратуру 1988 року. 

Прокуратура керує досудовим розслідуванням, забезпечуючи його законність 

та ефективність; представляє державне обвинувачення в суді, бере участь у 

плануванні наглядових заходів, необхідних для запобігання та виявлення 

злочинів, виконує інші обов'язки, покладені на прокуратуру законом. 

Прокуратура є дворівневим органом, що складається з Генеральної 

прокуратури та чотирьох окружних прокуратур. 

Відповідно до Глави 2 Закону про прокуратуру Естонії, Генеральний 

прокурор здійснює керівництво прокуратурою та виконує інші обов’язки, 

покладені на нього законом. Якщо Генеральний прокурор тимчасово не може 

виконувати свої обов'язки, Міністр юстиції призначає прокурора з числа 

прокурорів Генеральної прокуратури. Прокурорами Генеральної прокуратури 

є Генеральний прокурор, головні державні прокурори, державні прокурори та 

помічники прокурора [153]. 

Генеральна прокуратура може бути поділена на відділи, які 

затверджуються Міністром юстиції. Генеральний прокурор призначає 

державних прокурорів та помічників прокурора. Головні державні прокурори 

керують відділами Генеральної прокуратури та виконують інші покладені на 

них законодавством обов'язки. Головні державні прокурори в межах своєї 

сфери відповідальності мають право видавати накази районним прокуратурам. 

Діяльність щодо судової підготовки прокурорів та адміністративного 

персоналу координується відділом кадрів Управління Генеральної 

прокуратури за допомогою Навчальної ради прокурорів, до складу якої 

входять чотири прокурори з різних районних прокуратур, один прокурор з 

Департаменту прокуратури, Генерального прокурора та керівника відділу 

кадрів. Щорічно Відділ кадрів складає план навчання, який складається з 

правових та практичних тренінгів,  базується  на основі стратегічних рішень 
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Навчальної ради, змін у законодавстві або ІТ-систем та висновків щодо потреб 

у прокуратурі [154]. 

Крім того, прокуратура Естонії характеризується надзвичайною 

інформаційною відкритістю на доступністю. Це підтверджується тим, що на 

офіційному сайті прокуратури Естонії www.prokuratuur.ee міститься 

інформація трьома мовами (естонською, англійською, російською) про:  

завдання та стратегічні цілі прокуратури;  бюджет;  закупівлі;  особливості 

кримінального провадження із закріпленням бланків усіх процесуальних 

документів досудового розслідування у кримінальному провадженні, поради 

потерпілим, інструкції Генерального прокурора; окремий розділ для засобів 

масової інформації, включаючи принципи співпраці прокуратури з пресою; 

публічний реєстр документів прокуратури; прийом громадян та способи 

збереження приватної інформації, шляхи отримання документів 

прокуратурою;  співпрацю Генеральної прокуратури у кримінальних злочинах 

з науково-дослідними інститутами: Департаменту поліції прикордонної 

охорони, Департаменту поліції безпеки, Податковим і митним департаментом, 

Департаментом конкуренції, екологічної інспекції та Генеральним штабом;  

контактні дані [144].   

Отже, як видно із наведеного огляду, прокуратура Естонії є незалежною 

інституцією у процесі реалізації своїх функцій і завдань. Основні напрями 

діяльності прокуратури містяться безпосередньо у Законі про прокуратуру, 

оскільки на конституційному рівні існують лише бланкетні норми. Беручи до 

уваги естонський досвід щодо організації роботи прокуратури, пропонуємо 

запозичити досвід проведення щорічних навчань прокурорів, який би 

складався з правових та практичних тренінгів на основі стратегічних рішень, 

змін у законодавстві, ІТ-системах та висновків щодо потреб у прокуратурі.  

Для збільшення відкритості в організації та функціонуванні 

прокуратури варто збільшити наповненість офіційного сайту Офісу 

Генерального прокурора, включаючи всебічне надання інформації, порад, 

інструкцій щодо заповнення процесуальних документів досудового 

http://www.prokuratuur.ee/
http://www.politsei.ee/
http://www.politsei.ee/
http://www.kapo.ee/
http://www.emta.ee/
http://www.konkurentsiamet.ee/
http://www.kki.ee/
http://www.mil.ee/
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розслідування у кримінальному провадженні, поради потерпілим, а також 

розробити публічний реєстр документів прокуратури. 

На продовження розгляду питання зарубіжного досвіду організації 

прокуратури проаналізуємо практику прокуратури Іспанії.  Вона є органом 

влади з функціональною автономією в рамках судової системи, який 

покликаний забезпечувати підтримання законності й незалежності судів з 

метою здійснення справедливого правосуддя, захищати права громадян та 

суспільні інтереси за власною ініціативою або за заявою зацікавлених осіб.  

Прокуратура має повноваження на  проведення будь-яких розслідувань 

з метою з’ясування фактів вчиненого правопорушення. Вона здійснює свої 

повноваження через власні органи відповідно до принципів єдності та 

ієрархічної підпорядкованості. Правовий статус органів прокуратури Іспанії 

закріплений у Законі «Про прокуратуру». Її  очолює Генеральний прокурор 

штату, який призначається королем за пропозицією уряду.  

Як вказують дослідники, «окремо у системі органів прокуратури 

існують спеціальні підрозділи, що розслідують злочини, пов’язані з обігом 

наркотичних засобів і психотропних речовин, відмиванням коштів, отриманих 

злочинним шляхом, корупційні злочини та злочини, вчинені організованими 

злочинними групами. Антикорупційний прокурор здійснює розслідування 

злочинів, вчинених державними посадовими особами при здійсненні ними 

своїх повноважень та інших економічних злочинів. Також в Іспанії є військова 

прокуратура, яка складається з головного військового прокурора, управління 

центрального військового суду і прокурорів регіональних військових судів» 

[136, c. 202]. 

Прокурор, відповідальний за справу, керує всіма етапами розслідування 

та приймає рішення стосовно всіх його аспектів, зокрема, щодо: інструкцій, 

що надходять до поліції та підрозділів технічної підтримки; обміну 

інформацією та координації з іншими національними та міжнародними 

установами. Враховуючи особливу складність справи, прокурор може 

працювати разом з іншими прокурорами, призначеними для цього головним 
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прокурором. Головний прокурор та Генеральний прокурор можуть давати 

конкретні вказівки антикорупційним прокурорам, з якими останні можуть не 

погодитися, заявивши свою позицію у письмовій формі. Дії прокурора під час 

розслідування не можна оскаржувати [156, c. 82].  

Отже, важливою особливістю організації прокуратури в Іспанії, вартою 

запозичення, вважаємо існування спеціалізації прокуратури щодо: 

розслідування злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів і 

психотропних речовин; відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом; 

корупційних злочинів; злочинів, вчинених організованими злочинними 

групами, військових злочинів. Дані зміни сприятимуть ефективнішому та 

швидшому розслідуванню, формуванню відповідальності прокурора за 

прийняття неякісних рішень, постійному підвищенню кваліфікації у 

визначеній предметній сфері. 

Проаналізуємо і зарубіжний досвід Литви з метою встановлення питань, 

пов’язаних із організацією прокуратури. Основні функції прокурора 

регламентуються  статтею 118 Конституції Литовської Республіки із змінами, 

внесеними Сеймом Литовської Республіки 20 березня 2003 року. Згідно із 

вказаною нормою, прокурори здійснюють організацію і управління процесом 

досудового слідства, а також підтримують державне обвинувачення у 

кримінальних справах.  

Прокуратура сприяє забезпеченню законності, а також надає підтримку 

судам у процесі здійснення правосуддя. При виконанні своїх функцій 

прокурор є незалежним і підкоряється тільки законові. «Система прокуратури 

Литовської Республіки складається з Генеральної прокуратури і 

територіальних прокуратур. Генеральний прокурор призначається терміном 

на сім років і звільняється з посади Президентом Литовської Республіки за 

погодженням Сейму. Департаменти Генеральної прокуратури очолюють 

старші прокурори, а відділи – старші прокурори відділів» [157, c. 30].  

Відповідно до Кодексу поведінки прокурорів Литви, «як посадова особа 

прокурор повинен мати бездоганну репутацію, сприяти здійсненню 
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правосуддя, захищаючи права та законні інтереси людини, суспільства та 

уряду, повинні відповідати наступним принципам професійної етики: 

справедливості, цілісності, неупередженості, дискретності, незалежності, 

конфіденційності, солідарності, поваги до закону, відповідальності» [158]. 

Стаття 5 Розділу ІІ «Етичні принципи та вимоги для прокураторів» 

Кодексу поведінки прокурорів Литви закріплює обов’язок прокурора мати 

бездоганну репутацію і, сприяючи здійсненню правосуддя, спочатку 

здійснюваному судом, захищаючи права та законні інтереси людини, 

суспільства та уряду, повинен дотримуватися наступних правил та принципів 

професійної етики: справедливості, цілісності, неупередженості, дискретності, 

незалежності, конфіденційності, солідарності, поваги до закону, 

відповідальності. 

Стаття 7 Розділу ІІІ «Дії, несумісні з прокурорською етикою» 

вищезазначеного Кодексу встановлює, що прокурор: 1) будучи керівником 

або ініціатором розслідування злочинного діяння, повинен не допустити 

випадків незнання Правил поведінки та принципів професійної етики під час 

збору та подання доказів, а також оголошення підозр без значних правових 

підстав; 2) повинен уникати ситуацій, що можуть негативно впливати не лише 

на його неупередженість, а й інших прокурорів, посадових осіб, які 

здійснюють досудове розслідування, справедливість їх процесуальних рішень; 

3) захищаючи законні інтереси, повинен бути добре ознайомлений з 

матеріалами справи; представляючи країну та громадян, повинен брати 

активну участь у розслідуванні злочинних діянь та інших порушень закону; 4) 

усіма можливими способами підтримувати авторитет та гідність суддів, 

уникати фраз та натяків, що можуть образити суд чи учасників процесу; 5) не 

повинен ігнорувати чи офіційно коментувати обґрунтовані рішення вищого 

прокурора чи непримусові рішення суду; при незгоді з ними повинен подати 

апеляцію у встановленому порядку. 

 

Висновки до Розділу ІІ 
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1. Сформувати комплексне уявлення про адміністративно-правову 

доктрину органів прокуратури можливо комплексним підходом, у якому одне 

із ключових місць займають міжнародні стандарти та зарубіжний досвід 

організації органів публічного обвинувачення.  

2. Демократичний устрій національних правових систем засвідчує 

значення прокуратури як одного із основних органів держави, що забезпечує 

верховенство права та захист прав людини. Без належної організації та 

ефективного функціонування органів прокуратури неможливе існування 

правової держави. Міжнародні організації, як ООН, так і Рада Європи, 

визнали цей факт досить давно і вже понад тридцять років систематично 

приймають нормативно-правові акти, як правило, у формі рекомендацій, 

інструкцій чи висновків, встановлюючи стандарти організації та 

функціонування прокуратури та виконання професійних обов’язків 

прокурором не тільки у кримінальній сфері, а й у адміністративних 

правовідносинах. 

3. Правовий механізм інтеграції та застосування міжнародних 

стандартів функціонування прокуратури у національних правових системах 

ґрунтується на догмі пріоритету національного законодавства та 

обов’язкового врахування особливостей кримінально-правової системи 

окремих держав. 

4. Роль прокуратури в міжнародно-правових актах зводиться до 

забезпечення неупередженої і рівноправної системи кримінального 

правосуддя, участі у цивільному судочинстві та ефективному захисті 

громадян від злочинності.  

5. Рекомендація Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури у системі 

кримінального судочинства на даний час є основним рамковим документом, 

що відображає базові принципи організації і діяльності органів прокуратури 

держав-членів Ради Європи. Підтверджує висунуту нами тезу позиція 

Парламентської асамблеї Ради Європи, висловлена в її Рекомендації 
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1604 (2003) щодо ролі прокуратури в демократичному суспільстві, 

керованому верховенством права, в п. 3 якої підкреслюється, що асамблея 

приймає до відома рекомендації Комітету міністрів Rec (2000)19 щодо ролі 

прокуратури в системі кримінального судочинства і вважає, що цей документ 

є  детальним посібником з питань здійснення поточної діяльності і майбутніх 

реформ органів прокуратури для всіх без винятку держав-членів Ради Європи. 

Асамблея, зокрема, зазначає факт визнання у цій рекомендації необхідності 

посилення боротьби зі злочинністю як всередині держав, так і з міжнародною 

злочинністю, і закликає до підвищення рівня міжнародного співробітництва у 

кримінальних справах в умовах дотримання принципів Європейської 

Конвенції з прав людини. Асамблея рекомендує, щоб держави-члени 

домагалися всебічного і негайного втілення в життя цього документа. 

6. Парламентська асамблея Ради Європи надала Рекомендації Комітету 

міністрів Rec (2000)19 щодо ролі прокуратури у системі кримінального 

судочинства статус рамкового акту, яким повинні керуватися всі держави-

члени Ради Європи при реформі правових основ діяльності органів 

прокуратури своїх країн. 

7. Доведено, що чітке регулювання у національному законодавстві, з 

дотриманням встановлених міжнародних стандартів, процедури призначення 

на посаду прокурора, професійної компетентності прокурорів, просування по 

службі та оцінки діяльності прокурора, заохочення, переведення та 

переміщення, звільнення прокурора з посади, дисциплінарного провадження 

та стягнень підвищить шанси боротьби з корупцією у прокуратурі, наслідками 

якої може бути підвищення ефективності діяльності органів прокуратури та 

зменшення довіри суспільства. 

8. Обґрунтовано, що положення Закону України «Про прокуратуру» 

закріплюють міжнародні рекомендації переведення прокурора до іншого 

органу прокуратури за його згодою, оминаючи при цьому ризик використання 

цього процесу як інструменту реалізації незаконного тиску на «неслухняних» 

прокурорів. 
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9. На основі аналізу положень Рекомендації 1604 (2003) щодо ролі 

прокуратури в демократичному суспільстві, керованому верховенством права, 

зроблено висновок про те, що Парламентська асамблея Ради Європи не тільки 

не виключає в діяльності органів прокуратури держав-членів Ради Європи 

наглядових функцій за органами досудового розслідування, а навпаки, вважає, 

що такий нагляд є визначальним моментом їх діяльності. 

10. Аналіз досвіду організації прокуратури в країнах Європейського 

Союзу свідчить про її значний правозахисний потенціал, що реалізується у 

можливості представництва прокуратурою у суді інтересів громадян, 

насамперед, неповнолітніх осіб, осіб з інвалідністю, інших соціально 

незахищених верств населення. Крім того, посадові особи прокуратури 

уповноважені брати участь у цивільному та інших видах некримінального 

судочинства з питань захисту державних, суспільних чи особистих інтересів 

(Німеччина, Іспанія, Польща, Франція). Вважаємо, що функція 

представництва прокуратурою інтересів соціально незахищених верств 

населення є важливою гарантією забезпечення прав тих громадян, які не 

завжди можуть захистити свої інтереси, а тому потребує перегляду в 

українському законодавстві. 

11. Узагальнюється досвід спеціалізованих прокурорів (прокуратури), 

які зосереджені на розслідуванні злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних 

засобів і психотропних речовин, військових злочинів, протидії організованій 

злочинності, тероризму, легалізації злочинних доходів, корупції, 

кіберзлочинності. У деяких юрисдикціях ці прокурори функціонують разом з 

конкретними видами спеціалізованих суддів (наприклад, ювенальними), тоді 

час як в інших країнах створення конкретних відділів і служб прокурорів є 

виключно результатом появи потреби у фахівцях певного виду для вирішення 

конкретних завдань. Широке запровадження ювенальних прокурорів в країнах 

ЄС сприяє гуманістичній спрямованості державної політики щодо 

неповнолітніх, які порушили закон.  
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В 

ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Публічне адміністрування в органах прокуратури України: 

поняття, ознаки, особливості 

 

У сучасних умовах структурних трансформацій формулювання 

концептуалізації публічного адміністрування в органах прокуратури, яке б у 

повній мірі відображало його правову природу, залишається одним із 

найактуальніших питань у системі адміністративно-правового забезпечення. 

Слід відзначити, що сучасні теорія і практика адміністративного права 

базуються на категорійних положеннях публічного адміністрування як форми 

реалізації публічної влади, що характеризується зовнішнім вираженням 

реалізації завдань (функцій) виконавчої влади, адміністративною діяльністю 

публічної адміністрації, що здійснюється з метою задоволення публічного 

інтересу; негативним відмежуванням від законодавчої діяльності; здійсненням 

правосуддя; політичною діяльністю виконавчої влади; діяльністю, 

спрямованою на задоволення приватних інтересів.  

На основі проведених досліджень встановлено, що дефініція «публічне 

адміністрування», досить часто ототожнюється із державним управлінням та 

не розмежовується його сутність. Оскільки адміністрування характеризується, 

як управлінська діяльність, латинське слово «administratio» означає 

«служіння», «допомога», «управління». Відзначимо, що адміністрування – це 

прерогатива виконавчих органів влади або чиновника (державний 

службовець). У вузькому розумінні публічне адміністрування розглядається 

як «професійна діяльність державних службовців, що включає всі види 

діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду, як міждисциплінарна 

академічна сфера, що базується на теорії та концепціях економіки, політичних 

наук, соціології, адміністративного права, менеджменту. У широкому сенсі 
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під публічним адмініструванням розуміють всю систему адміністративних 

інститутів із ієрархією влади, за допомогою якої відповідальність за 

виконання державних рішень спускається зверху донизу. Згідно з 

енциклопедією державного управління, публічне адміністрування є 

різновидом управлінської діяльності інституцій публічної влади, завдяки якій 

держава та громадянське суспільство забезпечують самокерованість усієї 

суспільної системи та її розвиток у певному, визначеному напрямку» [159]. 

Так, професор М. Міненко зазначає, що «у державному секторі 

«бюрократична модель» перетворилася у «ринкову модель» – акценти 

змістилися з виконання роботи згідно з інструкціями і чіткими правилами на 

роботу, що спрямована на надання якісних публічних послуг та досягнення 

ефективних результатів, що, у свою чергу, спонукало до трансформації 

«державного управління» в «публічне адміністрування», а з часом і у 

«публічне управління»» [160]. 

У своїх наукових працях В. Мартиненко відзначає, що «публічне 

адміністрування є формою реалізації публічного управління, яке здійснюють 

представницькі органи демократичного врядування через свої виконавчі 

структури» [161]. 

На думку К. Колесникова, «публічне адміністрування необхідно 

розглядати як складову публічного управління (врядування), метою якого є 

розвиток держави на засадах демократії з використанням ефективних новітніх 

методів і технологій управління та спрямованих на забезпечення громадян на 

рівні світових стандартів)» [162]. Отже, «публічне адміністрування поєднує 

державне та публічне управління, складає сукупність інституцій та органів 

виконавчої влади, які реалізують рішення уряду» [163]. 

У результаті проведеного дослідження, виокремлено наступні види 

публічного адміністрування: за змістом – надання публічною адміністрацією 

адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої (управлінської) 

діяльності; за спрямуванням владного впливу публічної адміністрації – 

зовнішня адміністративна діяльність публічної адміністрації; 
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внутрішньоорганізаційна діяльність публічної адміністрації; за юридичними 

наслідками для об’єктів адміністративного впливу – втручальне публічне 

адміністрування та сприятливе публічне адміністрування, що має на меті 

сприяння приватним особам у реалізації наданих їм прав, свобод або законних 

інтересів; забезпечувальне адміністративне провадження, пов’язане із 

забезпеченням нормального існування приватних осіб. 

Разом із тим, потрібно зазначити, що у публічному адмініструванні в 

органах прокуратури України варто ідентифікувати наступні концепти щодо 

адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури України: 

1) за своєю сутністю прокурор – це державний чиновник, який здійснює 

обвинувачення відповідачів у кримінальних справах від імені держави й деякі 

інші виключно публічні функції з метою захисту держави і громадян; 

2) прокуратура в Україні є конституційним органом, який належить до 

судової гілки влади і здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді, 

організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням і 

вирішення відповідно до закону деяких інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними й іншими слідчими та розшуковими діями 

органів правопорядку з метою захисту прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства й держави; 

3) норми адміністративного права, що зосереджені в органічних законах 

про прокуратуру, судоустрій, кодексах та інших нормативно-правових актах, 

забезпечують діяльність прокуратури заради якісного і своєчасного 

підтримання прокурорами «публічного обвинувачення в суді, організацію і 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, представництво 

інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням законів 

органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство; нагляд 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, іншими словами, норми адміністративного права є вторинними 
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забезпечувальними в діяльності прокуратури порівняно з кримінально-

процесуальними нормами та нормами кримінального права, які є первинними 

(основними)» [51]; 

4) основою адміністративно-правового забезпечення діяльності 

прокуратури Україні є адміністративно-правовий статус прокурорів та органів 

прокуратури; 

5) невід’ємним складником в аналізованій сфері є адміністративно-

правові відносини в діяльності органів прокуратури; питання забезпечення 

незалежності й деполітизації прокуратури; надання прокурорами своєрідних 

адміністративних послуг шляхом участі органів прокуратури у провадженні зі 

звернень громадян і представництво органами прокуратури інтересів держави 

та громадянина в адміністративному суді; здійснення розпорядчої діяльності 

шляхом видання Генеральним прокурором, прокурорами 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; 

внутрішньоорганізаційна діяльність органів прокуратури, а саме робота з 

кадрами в органах прокуратури, засади та методологія оцінювання 

професійної діяльності прокурорів; 

6) змістом адміністративно-правового забезпечення діяльності 

прокуратури є 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 [164]. 
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Водночас слід наголосити, що мета управління органів прокуратури 

полягає у  задоволенні суб’єктивного права та законного інтересу особи, що 

звернулася із зверненням. Управлінські відносини, що виникають за 

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

покладені, або випливають із доручень інших органів чи посадових осіб. У 

даному контексті «регулювання цих відносин, що виникають за ініціативою 

органу прокуратури має особливу цінність для захисту прав та законних 

інтересів особи. Адже коли особа сама звертається до органів прокуратури, то 

вона, звичайно, очікує на прийняття певного рішення. Проте якщо 

управлінські відносини починаються з ініціативи органу прокуратури, то 

прийняте рішення базується на фактах, здобутих саме органом прокуратури, 

вплив на прийняття рішення іншої особи (заявника) у цьому випадку є 

обмеженим» [165]. 

Дотримуючись логіки нашого дослідження, варто зазначити, що 

основними принципами адміністративного управління в органах прокуратури 

є закріплені у Конституції та інших законах основні положення, керівні, 

основоположні ідеї, закономірності, на яких ґрунтуються організація та 

діяльність прокуратури, здійснення прокурорами повноважень відповідно до 

функцій прокуратури. Хотілося б відзначити, що система принципів 

організації та діяльності прокуратури містить: 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. 

Звертаємо увагу на те, що публічне адміністрування є підсистемою, до 

якої належать загальні принципи діяльності прокуратури (принципи 

здійснення функцій прокуратури виключно прокурором, незалежності 

прокурора при здійсненні функцій прокуратури, політичної нейтральності 
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прокурорів при здійсненні ними функцій прокуратури, недопустимості 

незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, 

виконавчої і судової влади, неухильного дотримання прокурором вимог 

професійної етики та поведінки), принципи діяльності прокуратури у сфері 

кримінально-процесуальних правовідносин (принципи презумпції 

невинуватості та незмінюваності прокурора у сфері кримінального 

провадження) та принципи діяльності прокуратури у позакримінальному 

судочинстві (принципи обґрунтованості звернення прокурора до суду з 

позовом в інтересах держави та процесуальної рівноправності прокурора у 

позакримінальному судочинстві з іншими учасниками процесу, їх рівності 

перед судом) [166]. 

Залежно від того, як будуть сформовані принципи організації та 

діяльності прокуратури, роботи її органів та працівників, визначатиметься 

ефективність здійснення функцій, покладених на єдину систему прокуратури. 

Неможливо залишити поза увагою те, що організація роботи в органах 

прокуратури не визначена законом, адже нормативно це визначити практично 

неможливо, оскільки організація роботи відрізняється залежно від регіонів 

прокуратур, їх кадрового забезпечення та конкретних завдань, що ними 

виконуються. Так, дуже різняться в плані організації роботи прокуратури 

великих міст із прокуратурами сільської місцевості, курортних зон тощо. 

Детальне вивчення даної наукової проблематики дозволяє сформувати 

основні завдання публічного адміністрування в органах прокуратури, що 

базуються на актуальності ситуації взаємовідносин між прокуратурою та 

іншими суб’єктами соціально-політичної дійсності і полягають сьогодні у 

зміцненні авторитету органів прокуратури. До завдань управління органами 

прокуратури необхідно віднести: 

«– підвищення прозорості у діяльності прокуратури, доведення до 

широких верств населення інформації про соціальне призначення, правовий 

статус та особливості діяльності прокуратури в Україні; 
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– залучення представників громадськості до обговорення напрямків 

реформування органів прокуратури, шляхів вирішення актуальних проблем, 

що постають перед її працівниками під час виконання покладених на них 

повноважень; 

– прогнозування можливості виникнення соціальної напруженості в 

окремих соціальних групах у сфері інтересів діяльності прокуратури та 

вжиття заходів щодо їх попередження; 

– підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури, насамперед 

оволодіння ними навичками якісного та ефективного спілкування; 

– удосконалення відомчої нормативно-правової бази; 

– організації постійних соціологічних досліджень громадської думки 

щодо діяльності органів прокуратури» [59]. 

На основі опрацьованих літературних джерел встановлено, що публічне 

адміністрування в органах прокуратури відіграє важливу роль у процесі 

реалізації нею основної функції. Слід звернути увагу, що зміст 

адміністративно-правового регулювання діяльності прокуратури в Україні 

полягає у здійсненні нормативно-організаційного, цілеспрямованого та 

результативного впливу із застосуванням відповідного арсеналу 

адміністративно-правових засобів на ті суспільні відносини, що виникають під 

час виконання прокуратурою покладених на неї завдань. Водночас потрібно 

відзначити, що належне адміністративно-правове забезпечення діяльності 

прокуратури в Україні як складової частини правового регулювання її 

діяльності є необхідною передумовою підвищення результативності 

діяльності вказаних органів в Україні. Основні засади організації та діяльності 

прокуратури закріплені у ст. 122 Конституції України та ст. 3 Закону України 

«Про прокуратуру»: 

«– верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 

гідності як найвищі соціальні цінності; 

– законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

– презумпція невинуватості; 
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– політична нейтральність прокуратури; 

– недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність 

органів державної влади; 

– відкритість діяльності прокуратури, що забезпечується конкурсним 

зайняттям посади прокурора, повноцінним доступом до інформації 

довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не 

встановлено обмежень щодо її надання; 

– неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки» [167]. 

У контексті досліджуваної проблематики можна ідентифікувати ознаки, 

які лягають в основу класифікації функцій управління прокуратурою України. 

Аналіз запропонованих ознак класифікацій функцій управління органами 

прокуратури дозволяє зробити висновок, що найбільш конструктивним,  а 

тому і перспективним є спосіб багатоаспектної класифікації. 

Найпоширенішою є класифікація функцій управління органами прокуратури 

за змістом виконуваних робіт. За цією ознакою розрізняють: 

1) загальні функції управління, властиві всій системі управління в 

цілому й окремим її ланкам; 

2) спеціальні функції управління, які забезпечують організуючий вплив 

на окремі сфери соціальної діяльності, що сприяє виконанню різних видів 

робіт у цих сферах; 

3) забезпечуючі (допоміжні) функції управління, що обслуговують 

процеси реалізації загальних і спеціальних функцій. 

Загальні функції управління, на думку Кулинич С.А., це «універсальні 

види (напрями) діяльності суб’єктів соціального управління. Це більш-менш 

відокремлені групи певних видів управлінської діяльності, котрі 

закріплюються за суб’єктами управління, напрямів їхньої роботи, що 

характеризуються спільністю властивих їм ознак, які здійснюються на всіх 

рівнях системи управління та розрізняються лише за обсягом і межами свого 

здійснення відповідно до управлінської ієрархії. Без них не може 

реалізуватись сам процес управління. Вони об’єктивно властиві будь-якому 
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процесові адміністративного управління і є такою діяльністю, що 

визначається загальними закономірностями управління як соціальної категорії 

в цілому. У їхніх межах обмірковуються і розв’язуються найбільш загальні, 

що мають відношення до всіх суб’єктів і об’єктів, завдання управлінської 

діяльності. Зважаючи на наведені характерні ознаки, вони позначаються як 

функції управління, що мають наскрізний характер» [168]. 

Щодо спеціальних функцій управління в органах прокуратури, то, як 

зазначається вченими, у науковій літературі таке питання не розглядається. 

Цей факт не свідчить, однак, що таких у системі управління органами 

прокуратури немає. Просто рівень досліджень функцій управління 

залишається дуже низьким.  

Незважаючи на безперечність існування і виконання в практичній 

роботі названих функцій управління, проблема полягає в тому, що в 

законодавстві про прокуратуру й у теоретичних дослідженнях фактично не 

розкрито зміст названих функцій, а також умови їхнього використання для 

вирішення завдань ефективного функціонування всієї системи органів 

прокуратури. У результаті дані функції реалізуються найчастіше на розсуд  

окремого керівника, що нерідко призводить до  неузгодженості конкретних 

цілей і завдань організації та діяльності централізованої системи органів 

прокуратури. 

До забезпечуючих (допоміжних) функцій управління слід віднести: 

кадрову, матеріально-технічну (господарську), фінансово-господарську, 

систематизації законодавства, статистики, діловодства і матеріально-

технічного забезпечення. 

За звичай, виконання даних функцій в органах прокуратури 

покладається на спеціальні підрозділи, зокрема, функція систематизації – на 

відділ систематизації законодавства та зв’язків із засобами масової інформації 

Генеральної прокуратури України; кадрова – на Управління кадрів 

Генеральної прокуратури України, відділи кадрів, атестаційні комісії 

прокуратур; фінансово-господарська функція та функція матеріально-
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технічного забезпечення – на Управління матеріально-побутового 

забезпечення та соціально-побутових потреб та Бухгалтерію Генеральної 

прокуратури України; функція статистики – на керівників структурних 

підрозділів щодо її ведення та перших помічників прокурорів з питань 

статистики та контролю за веденням первинного обліку і статистики; функція 

діловодства здійснюються відповідно до інструкції з діловодства в органах 

прокуратури України секретаріатом, Відділом прийому громадян, розгляду 

звернень і депутатських запитів. При цьому, контроль організації та 

виконання даних функцій забезпечується керівниками прокуратур.  

Загальні, спеціальні та забезпечуючі функції існують поряд і 

взаємодіють одна з одною. Зважаючи на це, недооцінка тієї чи іншої функції 

чи несумлінне її виконання неминуче негативно відображається на всій 

системі функцій і результатах управління. Розвиток і вдосконалення всіх 

функцій управління сприяють покращенню роботи людей, пов’язаних з 

управлінням. 

У зв’язку з викладеним, функції управління як елемент процесу 

публічного адміністрування органами прокуратури необхідно розглядати не 

лише як допоміжні щодо конституційних функцій прокуратури, а й як 

структуроутворюючий елемент системи, що потребує належного правового 

закріплення в Законі України «Про прокуратуру» та у відомчих нормативно-

правових актах статусу органів прокуратури різних рівнів та управлінських 

повноважень їх керівників. «Це сприятиме запобіганню перевищенню ними і 

вищим керівництвом повноважень, а також гарантуватиме додержання 

принципу законності в організації та діяльності прокуратури» [169]. 

Потрібно зазначити, що в сучасних постконфліктних умовах в органах 

прокуратури поєднуються ознаки державного органу виконавчої влади як 

правоохоронного органу з характеристиками і спрямованістю діяльності щодо 

забезпечення правосуддя. На думку вчених, «Таке поєднання є закономірним, 

когерентність повноважень прокуратури, їх змістовна сутність дозволяють 

виокремити прокуратуру в самостійний, незалежний від гілок влади 
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державний орган, який рівновіддалений від виконавчої та судової гілок влади 

та, водночас, наближений до них у своєму функціональному призначенні» 

[170]. 

Звертаємо увагу також на те, що методологія стосується як 

управлінської діяльності прокуратури, так і здійснення нею конституційних 

функцій. При цьому зазначається, що всередині прокурорської системи та її 

органів у процесі управління поступово змінюється співвідношення між 

примусом і переконанням на користь останнього, хоча і спостерігаються 

залишки авторитарного впливу. Переконання включає в себе різні форми 

виховної роботи: надання працівникам практичної допомоги, захист від 

посягань на їх незалежність, комплекс засобів заохочення. Заходи примусу 

спрямовані на те, щоб спонукати не зовсім сумлінних працівників до 

належного виконання ними службових обов’язків або усунення допущених 

ними порушень закону. Частково засобами примусу можна вважати 

накладення дисциплінарних стягнень, за винятком звільнення і звільнення з 

позбавленням класного чину.  

Так, методи впливу прокурорів на інші органи та посадових осіб 

залежать від характеру прокурорських повноважень. Метод переконання 

найповніше застосовується при здійсненні нагляду за додержанням і 

застосування законів. При здійсненні нагляду у сферах розслідування і 

виконання покарань значно відчутнішим є застосування примусу, хоча не 

виключеним є використання методу переконання і пов’язаного з ним 

заохочення підозрюваних та обвинувачених до співробітництва зі слідством 

[36]. Не можна залишити поза увагою те, що функції управління органами 

прокуратури на різних етапах розвитку державності не залишаються 

незмінними. Їхній зміст і обсяг залежать від багатьох соціально-економічних, 

політичних, історичних факторів. 

Отже, нами встановлено, що органи прокуратури становлять складну 

соціальну систему, виконують покладені на них функції, мають відповідну 

компетенцію і являють собою поєднання людських, фінансових, технічно-
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матеріальних та інформаційних ресурсів, що створюють своєрідні елементи 

цієї системи. Результативність публічного адміністрування органів 

прокуратури залежить від злагодженості дій служб і підрозділів, дотримання 

ними загальних принципів і вимог. «Функції публічного адміністрування в 

органах прокуратури – це основні напрями цілеспрямованої діяльності, що 

здійснюється в органах прокуратури посадовими особами реалізуються в 

управлінському процесі через визначені законом процедури» [165].  

Щодо організаційно-управлінських форм діяльності прокуратури, то 

слід відзначити, що основними формами діяльності прокуратури є її зовнішні 

прояви, пов’язані з реалізацією організаційно-управлінських і конституційних 

функцій та відповідних повноважень. На форми і методи її здійснення впливає 

дія принципу єдності і централізації прокуратури, пов’язана з цим 

єдиноначальність у процесі прийняття управлінських рішень. Контроль в 

органах прокуратури, з одного боку, посідає самостійне місце, а з другого – є 

складовою частиною управління.  

Управлінські правовідносини тісно пов’язані з конституційними 

функціями прокуратури, а управлінські рішення часто виступають підставою 

для реалізації наглядових та інших конституційних функцій. Формами 

управлінської діяльності потрібно вважати способи реалізації функції 

управління й управлінських повноважень органів і посадових осіб всередині 

прокурорської системи, передбачені законодавством і нормативними актами 

Генерального прокурора України. 

Відзначаємо, що нормативно-правові управлінські акти Генерального 

прокурора України є багатоплановими документами, які, з одного боку, 

регламентують певні аспекти управлінської діяльності, а з другого –   

конкретизують окремі норми законодавства про прокуратуру. Нормативний 

характер мають вказівки Генерального прокурора про застосування норм 

кримінально-процесуального закону при розслідуванні злочинів. Юридичну 

силу положенням та інструкціям, розробленим в апараті Генеральної 

прокуратури України, надають юридичні акти затвердження (накази), видані 
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Генеральним прокурором України. У підпорядкованих прокуратурах також 

видаються організаційно-управлінські акти у межах їх компетенції: накази, 

розпорядження, вказівки, інформаційні листи, листи зауваження тощо [36]. 

Варто вказати, що за допомогою функцій досягається поєднання всіх 

компонент, забезпечується цілісність організаційної системи органів 

прокуратури. Так, М. І. Іншин вважає, що «організацію будь-якої діяльності, 

насамперед, необхідно розглядати як її забезпечення. Так, з практичної точки 

зору, до організаційних форм публічного адміністрування в органах 

прокуратури доцільно віднести: 

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» [279]. 

Публічне адміністрування має різноплановий характер: внутрішньо-

управлінське, внутрішньо-апаратне значення, і, крім організаційної роботи, 

що спрямована на виконання визначених завдань і може вважатися 

адміністративною, діяльність прокуратури покликана здійснювати 

управлінські функції. Однак слід відзначити, що органи прокуратури 

здійснюють адміністративну діяльність у межах своєї компетенції щодо 

різних суб’єктів правовідносин. 

В таких умовах функціонування суб’єкти адміністративно-правових 

відносин за участю органів прокуратури можна поділити на чотири групи за 

особливостями адміністративно-правового статусу: органи прокуратури всіх 

рівнів, прокурори всіх рівнів та органи прокурорського самоврядування разом 

із Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, а також суб’єкти 
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державно-владних повноважень і громадяни, фізичні та юридичні особи [171]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що в адміністративних правовідносинах із 

суб’єктами владних повноважень представники органів прокуратури, як 

правило, займають подвійне становище, будучи підпорядкованим суб’єктом у 

відносинах зовнішнього характеру. Адміністративно-правове регулювання 

забезпечення діяльності прокуратури здійснюється за двома напрямами, а 

саме щодо суспільних відносин, які складаються в системі органів 

прокуратури, а також відносин, які формуються у зовнішній сфері. У свою 

чергу, внутрішньо-організаційна діяльність забезпечує функціонування 

органів прокуратури, включаючи визначення їх організаційної структури, 

підбір, навчання кадрів, матеріально-технічне забезпечення, постановку 

поточних завдань і здійснення нагляду за їх виконанням. Якщо говорити про 

здійснення зовнішнього забезпечення, то органи прокуратури створюють 

умови для виконання своїх основних завдань. Таким чином, до особливостей 

правового забезпечення публічного адміністрування в органах прокуратури 

слід віднести норми, у яких закріплюються як зовнішні, так і внутрішньо-

організаційні відносини з управління та контролю у сфері прокуратури. 

Адміністративно-правове регулювання визначає повноваження прокурорів, 

форми та гарантії їх реалізації, а також норми, що містяться в нормативних 

актах. Діяльність прокуратури полягає у створенні сприятливих умов для 

виконання цієї діяльності, тобто під забезпечення підпадають охорона, захист 

і реалізація, що робить забезпечення певним об’єднуючим фактором [167]. 

Слід зазначити, що свою діяльність органи прокуратури зобов’язані  

здійснювати гласно, систематично інформуючи органи державної влади та 

громадськість про стан законності та правопорядку в державі та її окремих 

регіонах, заходи, що вживаються з метою їх зміцнення. Гласність у діяльності 

прокуратур усіх рівнів розглядається як «важливий засіб запобігання 

злочинності, зміцнення законності та формування у суспільстві об’єктивної 

думки щодо виконання органами прокуратури покладених на них завдань і 

функцій, особисто організовувати роботу на зазначеному напрямі. Особлива 



158 

 

увага в контексті дотримання принципу гласності під час реалізації органами 

прокуратури правоохоронної функції держави має приділятися подіям, що 

набули великого суспільного резонансу або широкого розголосу. У такому 

випадку на запити засобів масової інформації або з власної ініціативи органи 

прокуратури уповноважені надавати у межах компетенції офіційні коментарі, 

в яких мають бути доведені до населення встановлені обставини з конкретної 

справи, основні вимоги національного законодавства та вжиті органами 

прокуратури заходи» [172]. 

Неможливо залишити поза увагою те, що серед принципів, що 

характеризують діяльність органів прокуратури, особливе місце займає 

принцип ефективності, під яким у публічному адмініструванні розуміють 

необхідність прийняття нормативно-правових актів, які досягають 

запланованих цілей, передбачають оптимальне використання матеріальних, 

фінансових, людських та інших ресурсів. Ефективність є однією з головних 

вимог у сфері діяльності органів прокуратури. Однак спостереження за 

перебігом її реалізації на сучасному етапі розвитку засвідчує незадовільну 

якість її законодавчого забезпечення та невисоку результативність 

застосування правових норм, що її регламентують. У зв’язку з цим варто 

дослідити критерії оцінки діяльності прокуратури. 

Варто відзначити, що наявність принципів організації і діяльності 

прокуратури, а також принципів організації роботи її органів зумовлюють 

сутність, зміст, структуру організації діяльності тих чи інших органів 

прокуратури. Від того, як буде організована робота, залежить ефективність 

здійснення функцій, покладених на єдину систему прокуратури, а також 

виконання завдань прокурорського нагляду за додержанням законів. 

Конкретна організація роботи в органах прокуратури, її структура законом не 

визначається. Слід відзначити, що у Законі України «Про прокуратуру», у 

ст. 3, окреслено засади діяльності прокуратури, тому що організаційні заходи, 

управління всією системою органів прокуратури України – це загалом 

«діяльність, спрямована на оптимізацію роботи з виконання завдань і функцій 
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прокурорської системи, покладених на неї Конституцією України і Законом 

України «Про прокуратуру»»[51]. Особливу роль в організації роботи органів 

прокуратури відіграють нормативні акти Генерального прокурора України, що 

видаються на підставі статті 15 Закону України «Про прокуратуру». 

Як би парадоксально це не було, але відсутність нормативно-правових 

актів, що регламентують організацію роботи в прокуратурі, зареєстрованих на 

сайті Міністерства юстиції України згідно з вимогами Закону України «Про 

прокуратуру», викликає запитання щодо реалізації належного сучасного рівня 

організації цієї важливої роботи. Аналіз організації діяльності Генеральної 

прокуратури за період 2016 – 2018 років показує, що цей напрям роботи 

значно активізувався. Так, загальна кількість наказів Генерального прокурора 

з різних напрямів організаційної діяльності збільшилась до  двох десятків. До 

того ж на особливу увагу заслуговує наказ Генерального прокурора № 15 від 

19.07.2017 «Про основні засади організаційної роботи в органах прокуратури 

України». У цьому документі відзначається необхідність забезпечення 

належної організації діяльності підпорядкованих органів прокуратури та 

працівників, спрямування її на ефективне виконання покладених на 

прокуратуру функцій. Першочергова увага надається удосконаленню 

організації роботи, управління та контролю виконання, впровадженню 

новітніх форм і методів у тому числі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. Звертається увага на застосування таких 

організаційних форм, як надання вказівок прокурору нижчого рівня, 

погодження прийняття ним певних рішень.  

Слід відзначити, що робота органів прокуратури має організовуватися 

за територіальним та функціональним (предметним) принципами. 

Розмежування повноважень між органами прокуратури щодо виконання 

покладених на них функцій має бути  здійснено відповідно до наказів 

Генерального прокурора, а також наказів керівників регіональних прокуратур, 

які також забезпечують організацію діяльності прокуратур нижчого рівня. 

Розподіл обов’язків між керівниками регіональних та місцевих прокуратур 
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визначається наказами Генерального прокурора. Важливі процедурні питання 

організації та порядку роботи Генеральної прокуратури і регіональних 

прокуратур визначаються регламентами.  

Так, з практичної точки зору, у регламентах встановлюються основні 

засади, порядок і методи управлінської діяльності, зокрема, з питань 

розподілу повноважень між керівниками різного рівня, роботи структурних 

підрозділів та їх взаємодії, підготовки і розгляду документів, прийняття 

організаційно-розпорядчих актів, планування роботи, виїздів до прокуратур, 

виклику керівників та працівників прокуратури до прокуратури вищого рівня, 

підготовки та проведення нарад, контролю виконання, аналітичної та 

методичної роботи.  

Також, у вказаному наказі Генерального прокурора визначається, що 

«основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури 

вважати: додержання Конституції та законів України при здійсненні 

прокурорських повноважень відповідно до визначених засад діяльності 

прокуратури. забезпечення належної організації роботи і управління, повноту 

та своєчасність вжиття заходів до усунення порушень закону, реальний захист 

та поновлення порушених прав і свобод людини, інтересів суспільства та 

держави, відшкодування завданих збитків» [173]. 

Виходячи з цього наказу можна зробити висновок, що стосовно 

організації діяльності органів прокуратури зберігається ключовий принцип 

єдності та централізації прокурорської системи України, а також 

використання повного переліку складників щодо організаційної діяльності. 

При цьому, «спостерігається відсутність такої важливої складової частини 

організації діяльності органів прокуратури, як функціонування колегій 

Генеральної та регіональних прокуратур. Замість цього використовується 

формат оперативної наради» [174]. 

На основі проведених наукових досліджень встановлено, що публічне 

адміністрування органів прокуратури залежить від низки чинників: «по-

перше, від умов, в яких воно відбувається, та принципів на яких базується; по-
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друге,  від змісту та узгодженості роботи суб’єктів його організації; по-третє, 

від правильної (методологічно) побудови структури Закону України “Про 

прокуратуру» та дотримання правил законодавчої техніки при викладенні 

норм, їх чіткості і ясності; зрозумілості змісту правових понять і категорій;  

чіткого розмежування компетенції прокуратури з компетенцією інших 

правоохоронних контролюючих органів і правозахисних суб’єктів; по-

четверте, від правильно побудованої організаційної структури прокурорської 

системи та апаратів прокуратур. Наведеними чинниками перелік не 

обмежується, адже організація прокуратури залежить і від рівня 

фінансування, крім того, враховуючи, що компетенцію органу реалізують 

конкретні працівники, – від їх кількості та рівня професіоналізму» [175]. 

Проведений у роботі аналіз наукових підходів щодо особливостей 

публічного адміністрування в органах прокуратури свідчить про важливість та 

одночасно складність виконання обов’язків, покладених на цей орган 

державою. Публічне адміністрування повинно проводитися з обґрунтуванням 

вимог до науково-методичного забезпечення діяльності органів прокуратури 

України, що сприятиме дотриманню принципу законності у роботі самої 

прокуратури та адаптації її діяльності до законодавства зарубіжних країн, і 

враховуватимуть потреби суспільного розвитку. Слід зазначити, що 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 

в досліджуваній сфері. 

 

3.2.Трансформація організаційної та адміністративної системи 

органів прокуратури України 

 

У подоланні старих пріоритетів щодо трактування значення та ролі 

органів прокуратури  2019 рік став визначальним, тому, що в поточному році 

розпочалася довгоочікувана реформа. Необхідно зазначити, що певні 
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намагання змінити систему прокуратури були зроблені починаючи ще з 2014 

року, проте вони мали суто організаційний характер, створення й ліквідацію 

окремих спеціалізованих прокуратур та їхніх підрозділів. У тому ж році був 

прийнятий Закон України «Про прокуратуру», який вніс в організаційну 

структуру прокуратури ряд змін. Остання містить: військову прокуратуру, 

Генеральну прокуратуру України, регіональні прокуратури, місцеві 

прокуратури та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Автори Закону 

передбачали «відокремлення організаційної структури прокуратури від 

адміністративно-територіального поділу держави, тобто місцеві прокуратури 

повинні були створюватися без прив’язки до окремих адміністративно-

територіальних одиниць» [176]. У вересні 2019 року проведено чергові зміни 

в системі прокуратури України, які мали мету «зблизити органи прокуратури з 

населенням, адже попередня структура була віддалена від територіальних 

одиниць та була неефективною після проведення децентралізації та створення 

ОТГ» [177].  

У процесі проведення реформи відбулося перейменування всіх ланок 

прокуратури. Так, Генеральна прокуратура Україна змінилася на Офіс 

Генерального прокурора, який э центральним органом у системі прокуратури 

та розпочав функціонування в січні 2020 року. «Структура офісу розподілена 

на департаменти, окремі управління та спеціалізовані прокуратури, які 

обслуговуються 1500 працівниками» [178]. В Офісі Генерального прокурора 

діють 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізовані прокуратури. 

Регіональні прокуратури змінилися на обласні, а місцевим прокуратурам 

змінено назву на окружні. Згідно з новими доповненнями до Закону, військова 

прокуратура повинна бути ліквідована, проте встановлено право 

Генпрокурора в разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на 

правах структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних та 

окружних прокуратур. Офіс Генерального прокурора має стати керівним 

органом усіх структурних підрозділів місцевих рівнів.  
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Основним завданням проведення реформи були розробка та 

встановлення нових стандартів роботи прокурорів. На першому етапі 

відбулася кадрова перестановка, первинний етап переатестації, який мав 

визначити кваліфікаційний рівень прокурорів, що складатиметься із трьох 

етапів. Переатестація має здійснюватися на підставі «Положення про 

проходження прокурорами атестації» та «Положення про кадрові комісії 

Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур», де зміст кожного 

етапу полягає у наступних заходах: 

І етап – іспит у формі анонімного тестування з використанням 

комп’ютерної техніки з метою виявлення знань та вмінь у застосуванні 

закону, відповідності здійснювати повноваження прокурора; 

ІІ етап – оцінка загальних здібностей та навичок на основі анонімного 

комп’ютерного тестування; 

ІІІ етап – 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. 

Даний процес повинен завершитися до вересня 2020 року. Для 

проведення атестації створені спеціальні кадрові комісії, рішення яких може 

бути оскаржено прокурорами у порядку, визначеному КАСУ для оскарження 

актів, дій або бездіяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

[179].  

Перший етап атестації включав анонімне тестування для виявлення 

рівня знань законів та вміння їх застосування, а також перевірку навичок 

щодо повноважень прокурорів. Проте початковий етап пройшов не досить 

успішно, оскільки часу на підготовку було недостатньо, що призвело до 

неявки 15 % претендентів на тестування, більшість з яких були прокурорами 

місцевих рівнів. Результати 1-го етапу атестації Генеральної прокуратури 

України показали готовність до виконання професійних функцій більшістю 

претендентами переатестаційного процесу.  
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Станом на 26 жовтня 2019 року, за результатами атестації на другому 

етапі, іспит склали 795 прокурорів. Майже 97% пройшли успішно 

атестаційний іспит, 3% не пройшли тестування та 1 % не з’явилися на 

тестування [180]. Оцінка проводилася за 100 бальною шкалою з прохідним 

балом 70 і більше (перший етап), на другому етапі шкала оцінювання зросла. 

Найкращі результати показали прокурори із стажем понад 10 років, що 

свідчить про оновлення кадрів в органах прокуратури. Незважаючи на 

демократичність у підходах до проведення переатестації, понад 200 

прокурорів не виявили бажання проходити другий етап атестації. Проте 

прокурори можуть бути переведені в оновлені органи прокуратури тільки за 

умов проходження всієї атестації. 

Відповідно до наказу Генерального прокурора (від 03 жовтня 2019 року 

№ 221), «кандидатові не надається повторна можливість для проходження 

атестації або одного з її етапів. Проте якщо складання відповідного іспиту 

було перервано чи не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від 

членів комісії та прокурора, комісія призначає новий час та дату складання 

відповідного іспиту для прокурора» [181].  

Необхідно зазначити, що завдяки новій реформі відбулося не тільки 

кадрове перевантаження, але суттєво розширилися повноваження 

Генерального прокурора. Одночасно, законодавці повернули й вимоги щодо 

професійності Генерального прокурора – наявна вища юридична освіта, а 

також стаж роботи в галузі права не менше п’яти років. Протягом 

атестаційного періоду він управлятиме кадровим перевантаженням 

прокуратури. 

Функціональні зміни в обов’язках Генерального прокурора 

характеризуються наступними нововведеннями: 

− визначення  переліку, складу та порядку роботи кадрових комісій; 

− розгляд скарг на прокурорів та ведення процедур здійснення 

дисциплінарного провадження; 
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− встановлення порядку звільнення прокурорів у разі ліквідації, 

реорганізації або скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

Відповідно до Закону, скасовується Положення про класні чини 

працівників органів прокуратури України, тобто вони позбавляться 

стереотипних звань, які були притаманні ще соціалістичній формі правління. 

До 2019 року в органах прокуратури діяли 10 класних чинів (державний 

радник юстиції України, державні радники юстиції 1,2,3 класів, старший та 

молодший радники юстиції, радник юстиції, юристи 1,2,3 класів). Важливим є 

те нововведення, що прокуророві нижчого рівня надаються не тільки вказівки, 

але й узгоджуються з ним прийняття певних рішень. Організація діяльності 

прокуратури нижчого рівня здійснюється згідно із наказами Генерального 

прокурора, а також наказами керівників регіональних прокуратур. Тобто 

матрична форма організації діяльності системи прокуратури не змінилася.  

Обов’язки між керівниками регіональних та місцевих прокуратур 

визначаються та розподіляються наказами генерального прокурора. 

Відповідно, «регламент повинен регулювати найважливіші процедурні 

питання щодо організації та порядку роботи Генеральної прокуратури» [182]. 

Процеси переатестації прокурорів, як і сама реформа, викликали багато 

критики з боку науковців та аналітиків. Багато найменувань було запозичено з 

іноземної практики. Так, офіс англійською «Office», латинською «Officium» – 

обов'язок, служба – «нежитлове приміщення, яке належить суб’єкту 

господарювання, де міститься його виконавчий орган і яке має певну адресу, 

через яку можна здійснювати поштовий зв’язок. В офісі міститься штаб-

квартира, де перебуває керівництво та офіційне представництво фірми» [183]. 

Отже, слово «офіс» має іншомовне походження, є недостатньо прижитим у 

державній українській мові, а також не має нічого спільного зі сферою 

правосуддя та системою державних органів в Україні, тому що в більшості 

використовується в приватній сфері за кордоном.    

Оскільки прокуратура України очолюється Генеральним прокурором, то 

він є очільником всієї системи, яка має окремі повноваження на місцях, то 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
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недоцільно ставити знак рівності між Генпрокурором та прокуратурою в 

цілому. Хоча найвищим органом у системі прокуратури України є Генеральна 

прокуратура, вона є координатором діяльності місцевих прокуратур, а при 

використанні найменування «Офіс Генерального прокурора» всі інші 

структурні підрозділи та керівники цього органу матимуть лише функції із 

забезпечення діяльності Центрального офісу, тобто будуть структурними 

підрозділами. Також термін «Офіс» певним чином суперечить уточненому 

Законом [51] його призначенню, згідно з яким «на Офіс Генерального 

прокурора покладено організацію та координацію діяльності всіх органів 

прокуратури, забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, 

визначення єдиного порядку формування звітності про стан кримінальної 

протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного 

виконання функцій прокуратури, а також здійснення управління об’єктами 

державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального 

прокурора» [176]. Крім того, в двосторонніх та міжвідомчих міжнародних 

договорах уповноваженим органом виступає Генеральна прокуратура 

України, отже, при подальшій співпраці та укладанні домовленостей можуть 

виникати труднощі через невідповідність у назві сторони контракту. Проте, з 

часом даний термін може адаптуватися до національних реалій та прийняти 

притаманну для української термінології форму.  

Багато аналітиків стверджують, що переатестація фактично 

призупинила роботу прокуратури, оскільки багато претендентів готуються до 

даного процесу, оскільки текстів та завдань багато, а часу на підготовку дуже 

мало (6000 питань).  

Необхідно відзначити, що до проведення реформаційних дій, які стали 

наслідками діяльності та здобутків попередніх Генеральних прокурорів, було 

сформульовано багато поправок до нормативних актів, які й покладені в 

основу сучасної реформи [184]. 
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1. Ярема В. Г. (2014-2015). За період перебування на посаді поновив 

військові прокуратури, встановив загальну чисельність працівників органів 

прокуратури в кількості 15000 осіб, запровадив загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування прокурора, створив Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру. 

2. Шокін В. М. (2015-2016). Додав деякі норми щодо пенсійного 

забезпечення працівників прокуратури, а також вніс зміни щодо забезпечення 

прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного 

фонду. 

3. Севрук Ю. Г. (3 квітня 2016 – 12 травня 2016). За незначний 

проміжок часу максимально організував уточнення структури Генеральної 

прокуратури, а також вимоги до посади Генерального прокурора України; вніс 

додаток до положення про те, що кримінальні провадження, які до початку 

діяльності Державного бюро розслідувань розпочаті слідчими органів 

прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують 

здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового 

розслідування, але не довше двох років. 

4. Луценко Ю. В. (2016-2019). За період перебування його на посаді 

було внесено наступні заходи в систему діяльності прокуратури:  

− збільшення посадового окладу прокурора місцевої прокуратури з 01 

січня 2017 р. до 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; 

− вирішено деякі питання пенсійного забезпечення прокурорів;  

− прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

прокуратуру» щодо оптимізації чисельності працівників органів 

прокуратури», згідно з яким загальна чисельність працівників органів 

прокуратури повинна становити не більше 15000 осіб;  

− включення органів прокуратуру до суб’єктів цивільного контролю над 

Воєнною організацією і правоохоронними органами держави; 
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− додання вимоги про те, що не може бути призначено прокурора на 

адміністративну посаду, якщо він має заборгованість зі сплати аліментів на 

утримання дитини. 

Наступним кроком у проведенні реформи є зменшення кількості 

працівників в системі прокуратури України з 15000 до 10000 осіб. Ця 

процедура буде досить складною, адже необхідно провести «чистку» кадрів, а 

висококваліфікованих працівників й так не вистачає, при цьому реформа в 

прокуратурі є сполучною ланкою у подальших діях уряду. Алгоритм дій 

повинен включати три групи комплексних заходів, а саме:  

1. Зміни в законодавчому полі. 

2. Оптимізація інститутів управління.  

3. Удосконалення кадрового потенціалу.  

Основним невирішеним питанням у системі прокуратури України є 

визнання незалежності прокурорів, що визначає дотримання країною 

критеріїв верховенства права. Він є основним пунктом у реформуванні 

прокуратури відповідно до головних вимог Європейського Союзу (Угода про 

асоціацію, Вільнюс). Незалежність прокурорів та прокуратури є також 

основним критерієм для вступу до Європейського Союзу. Незалежність 

прокурорів прирівнюється до незалежності службових осіб. Незалежність є 

правовою та організаційною гарантією для автономної реалізації службовою 

особою встановлених для неї повноважень. Гарантії прокурора закріплені в 

статі 16 Закону України «Про прокуратуру». Передусім це гарантії 

незалежності прокурора, які забезпечуються: «Особливим порядком його 

призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; Порядком здійснення повноважень, визначеним 

процесуальним та іншими законами; 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; Функціонуванням органів прокурорського 
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самоврядування; Визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх 

правового захисту» [51].  

Проте незалежність має бути балансом між прокуратурою у цілому та 

діяльністю окремого прокурора, оскільки кожний представник системи 

прокуратури повинен наслідувати загально приписані вимоги та рекомендації, 

а особисте поле діяльності є обмежене. За Європейськими стандартами 

незалежність прокурора повинна бути забезпечена у двох формах – 

інституційній та функціональній. Варто зазначити, що тут головним 

підпунктом є незалежність від політичного тиску, якого дуже важко уникнути 

в державі, де існують високий рівень корупції та корупційні схеми. Так, на 

Конгресі ООН встановлено, що “держава має гарантувати, що прокурори 

можуть виконувати свої функції без залякувань, перешкод, неправомірного 

втручання та необґрунтованого притягнення до цивільної, кримінальної й 

іншої відповідальності» [66].  

В Європейських нормах та принципах щодо прокурорів зазначається, 

що «прокурори мають бути незалежні не тільки від інших гілок влади, а й від 

інших осіб та установ, у тому числі в галузі фінансів, майна й від засобів 

масової інформації» [185]. Прокурори також «незалежні під час їх взаємодії з 

правоохоронними органами, судами тощо» [186, п. п. 38-39]. 

Прокурори мають мати вільний доступ до всієї необхідної інформації, 

отримувати кваліфіковану допомогу від державних та приватних спеціалістів, 

а також прокуратура повинна забезпечуватися прозорим бюджетом. 

Незалежність прокурорів також має відповідати загальним правам 

працівників.  

Для демократичної держави дуже важливо визначити модель 

функціонування прокуратури, а також модель включення прокуратури до 

законодавчої гілки влади. Теоретично можна віднести орган прокуратури до 

однієї із трьох ланок управлінської системи або виділити його як незалежний 

орган від інших гілок влади. Для України, де у функціях прокурора є 
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необхідність майже в усіх гілок влади, доцільно було б створити модель 

прокуратури, яка взаємодіє та інтегрується до виконавчої та законодавчої 

гілок влади.  

Необхідно пам’ятати і про наглядову функцію прокуратури, яка повинна 

бути включена до моделі, проте дана функція не є притаманною для судової 

моделі. Так, Білоус О. В. зазначає, що: «Складність цього запитання полягає у 

тому, що властива прокуратурі функція загального нагляду, реалізується в 

тому числі й по відношенню до самих контролюючих органів» [187].  

Від моделі прокуратури залежить й ефективність її функціонування. 

Так, «за 2019 рік прокурори пред’явили позовів поза межами кримінального 

судочинства на суму майже 18,9 млрд. грн., судами на користь держави за 

позовами прокурорів стягнуто коштів та повернуто майна на суму понад 

14 млрд. грн., а реально виконано судових рішень, постановлених за позовами 

прокурорів, на 10,6 млрд. грн.» 188].  

Розглянемо не менш важливий аспект у діяльності прокуратури –

дисциплінарна відповідальність прокурорів, розпочавши розглядом 

міжнародних стандартів. В основних міжнародних стандартах щодо 

дисциплінарної відповідальності прокурорів зазначається:  

« 1. Оцінка діяння прокурора має здійснюватися відповідно до закону, 

кодексу професійної поведінки та інших установлених стандартів, а також з 

огляду на те, що прокурор повинен поважати принципи людської гідності та 

прав людини і дотримуватися найвищих стандартів доброчесності; 

2. Невідкладний і неупереджений розгляд скарг на прокурорів включає 

об’єктивний розгляд скарги та оцінку діяння прокурора. Дотримання цього 

стандарту найкраще досягається шляхом створення окремого незалежного 

органу в системі прокуратури, який на постійній основі здійснює розгляд 

скарг; 

3.  Розгляд скарг за чітко визначеною законом процедурою, яка, у тому 

числі, повинна відповідати вимогам справедливості та змагальності. Зокрема, 
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прокурору, щодо якого надійшла скарга, повинно бути надано право 

представити свою правову позицію;  

4.  Прокурор повинен мати право оскаржити в судовому порядку 

накладене на нього дисциплінарне стягнення . 

Міжнародні інституції дали ряд рекомендацій щодо удосконалення 

законодавства та практики у сфері дисциплінарної відповідальності 

прокурорів в Україні: чітке визначення у законі такої підстави для 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, як «порушення 

правил прокурорської етики»; розширення переліку передбачених законом 

видів дисциплінарних стягнень із метою підвищення їх пропорційності та 

ефективності; збільшення однорічного строку давності для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності; встановлення загального 

строку дисциплінарного провадження; надання права представникам 

громадськості брати безперешкодну участь у відкритих засіданнях Комісії, на 

яких розглядаються питання дисциплінарної відповідальності 

прокурорів[189]. 

Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури України 

регулюється ст. 43-50 розділу 6 Закону України «Про Прокуратуру”. Згідно із 

Законом, «за порушення закону, неналежне виконання службових обов’язків 

чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність 

відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, який 

затверджується Верховною Радою України» [51]. Проте, у даному пункті є 

неточність: не визначається, який саме Закон порушується, і не розподілена 

відповідальність (кримінальна, адміністративна). Доцільно було б розробити 

спеціальний Закон, який повинен регулювати питання службової дисципліни, 

заохочення і дисциплінарної відповідальності прокурорів. Також необхідно 

врегулювати структуру та повноваження у діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, яка розглядає скарги (заяви) про вчинення 

прокурорами дисциплінарних проступків.  
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У процесі проведення реформ необхідно забезпечити функцію переходу 

із карального органу на орган захисту прав людини та суспільства, а отже, 

врегулювати діяльність системи прокуратури згідно з вимогами 

демократичного суспільства. І кадрові зміни будуть малоефективними, якщо 

не змінити докорінно усю систему. При цьому необхідно враховувати 

міжнародний досвід. Тут повинні бути дотримані Конституційні норми. 

Перехід із карального органу на орган захисту прав людини та суспільства 

буде важко здійснити, оскільки за прокуратурою України закріплено 

традиційні функції, притаманні ще для  соціалістичного суспільства. До 

традиційних функцій відносяться: здійснення кримінального переслідування 

за злочин, притягнення суб’єктів злочину до відповідальності, а також 

підтримання державного обвинувачення, на противагу демократична функція 

прокуратури, передусім, повинна забезпечити захист прав людини та 

суспільства.  

В Україні має бути відновлена довіра до діяльності органів прокуратури, 

яка можлива тільки за умов плідної співпраці та продуктивності всього 

апарату системи прокуратури. При цьому необхідно проводити оцінку 

кожного прокурора, а не системи в цілому. Для цього можна застосовувати 

спеціальні критерії та методику оцінки, яка передбачає розрахунок: 

− середньої кількості справ на одного прокурора; 

− середньої кількості апеляційних справ на одного прокурора; 

− кількість закритих проваджень на прокурора протягом періоду; 

− середньої кількості справ, в яких злочинці визнали свою провину; 

− частки справ, які були направлені до суду і щодо яких був винесений 

обвинувальний вирок; 

− частки справ, які були направлені до суду і в яких злочинець був 

виправданий; 

− частка справ, які були відвернені від формального процесу 

кримінального судочинства [190].  
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Проте оцінка повинна здійснюватися й за негласними критеріями, 

такими як: 

1) виконання обов’язків відповідно до національного та міжнародного 

права; 

2) виконання функцій за критеріями справедливості, послідовності, 

неупередженості та оперативності; 

3) повага, захист та відстоювання людської гідності та прав людини; 

4) дія від імені суспільства та в інтересах суспільства; 

5) прагнення досягнути балансу між загальними інтересами суспільства 

та інтересами і правами окремих осіб. 

Належне фінансування системи прокуратури є запорукою ефективності 

виконання її функцій. У Державному бюджеті закладено мінімально 

допустимий обсяг фінансування системи прокуратури, як і інших державних 

галузей. Так, у 2017 році обсяг фінансування системи прокуратури становив 

5823 млрд. грн., у 2018 р. – 7162 млрд. грн., останні два роки показали 

незначне зростання в обсязі фінансування – 7200 млрд. грн. – 2019 рік та 7670 

млрд. грн. – 2020 рік. [19; 20]. У процентному відношенні зростання обсягу 

фінансування відбувається дуже повільно. Крім того, фінансування 

здійснюється в загальній площині, без розмежування на конкретні цілі. 

Ще в 2015 році питання фінансування заробітної плати прокурорів були 

розглянуті урядом, схвалено програму підвищення рівня заробітної плати 

прокурорам, проте уряд так і не знайшов кошти на виконання прийнятих 

планів. Заробітна плата прокурора після проведення реформ повинна 

становити  20 – 25 тисяч гривень ($ 800-1000) на початку, а потім поступово 

збільшуватися в розмірі для того, щоб відповідати європейському рівню. 

Зарплата буде підвищуватися протягом декількох років залежно від зростання 

стандартів якості життя. Скорочення кількості працівників прокуратури дасть 

можливість зменшити фінансове навантаження на бюджет держави. Проте для 

того, щоб прирівняти заробітну плату працівників прокуратури до 

Європейських стандартів, необхідно знайти додаткові джерела фінансування, 
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адже в країнах Європи цей рівень перевищує в п’ять-сім разів український. 

Багато висококваліфікованих працівників в Україні залишають державну 

службу саме через низький рівень фінансування та матеріального 

забезпечення. У процесі інтеграції прокурорської системи з карально-

наглядової до захисної, необхідно змінити не тільки модель прокуратури, але 

й саму структуру фінансового та матеріального заохочення працівників.  

У світовій практиці досить часто є поширеним явище, коли за рахунок 

держави фінансується довгострокове кредитування програм житлового 

забезпечення державних працівників. Кредитні ставки є досить низькими і 

уряди дають можливість державним працівникам уникнути проблемних 

аспектів пов’язаних з отриманням житла, виділяючи для них додатковий час 

для саморозвитку та вдосконалення професійних навичок. Також слідчі 

прокуратур та місцеві прокурори позбавлені ще цілого ряду соціальних пільг 

й гарантій. В Україні спостерігається також вкрай негативна ситуація з 

матеріально-технічним забезпеченням прокуратур та станом приміщень, де 

вони знаходяться, досить часто працівники прокуратур змушені за власні 

кошти підтримувати їхню життєдіяльність. 

Крім того повинні бути розроблені спеціальні навчальні програми та 

програми закордонного стажування для підвищення професійного рівня 

прокурорів. Кількість навчальних закладів, які готують спеціалістів для 

органів прокуратури, в Україні є обмежена.  

Ситуація із віддаленістю прокуратур місцевого рівня від інших 

правоохоронних органів в адміністративно-територіальних одиницях є також 

проблематичною та створює дискоординацію дій, а отже вимагає пошуку 

вирішення зазначеної проблеми. 

Міжнародне співробітництво є досить важливим процесом для 

підтримки відповідного рівня прокуратури України та повинно здійснюватися 

посадовими особами прокуратури згідно із приписами Конституції України, 

чинного законодавства, міжнародних договорів України, а також 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Співробітництво 
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системи прокуратури України у міжнародному форматі 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.   

Також міжнародне співробітництво, на думку Бацько І. М., «передбачає 

роботу над вдосконаленням договірної бази, розробку механізмів та процедур 

надання правової допомоги шляхом укладання міжвідомчих угод, які 

стосуються компетенції прокуратури, та участі в підготовці міжнародних 

договорів України у галузі співробітництва під час кримінального 

провадження, а також законодавства з цих питань» [191]. 

Реформування органів прокуратури є головним завданням політики 

цього часу. Реформа прокуратури повинна стати результатом сприяння 

отримання зовнішньої незалежності працівників прокуратури, при цьому 

необхідно уникати надмірного політичного тиску на систему. Уряду доцільно 

розробити дієвий механізм індивідуальної незалежності прокурорів. 

Протидія корупції повинна стати рушійною силою в створенні нової 

системи прокуратури в Україні, оскільки корупційні дії стали «іржею» в 

економічному розвитку суспільства. Для подолання корупції у державних 

органах дієвим заходом є забезпечення належного фінансування працівників 

прокуратури, що формує стійкість працівників до корупційних ризиків. 

Міжнародна практика свідчить, що працівники прокуратур повинні бути 

психологічно стійкими до корупційних ризиків, саме цю рису можна 

підтримати шляхом: 
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1. Формування високого рівня професійності. 

2. Зниження залежності органів прокуратури від зовнішнього 

середовища. 

3. Уникнення політичного тиску. 

4. Створення належних умов функціонування. 

5. Зменшення професійних ризиків. 

6. Належне фінансове забезпечення. 

7. Забезпечення відповідного інформаційного та технологічного рівнів 

надання допомоги. 

8. Урегулювання законодавчо-нормативного підґрунтя. 

9. Створення моделі прокуратури, притаманної особливостям 

державного устрою. 

10. Відновлення системи взаємозв’язку прокуратури з громадськістю.  

Отже, реформа прокуратури є вкрай необхідним процесом у 

євроінтеграції України, за умов якої відбудуться зміни статусу прокуратури 

(включаючи Генерального прокурора), ролі та функцій прокурорів на місцях, 

а також обмеження деяких вже існуючих функцій. У підсумку можна 

стверджувати, що запропонована реформа в частині діяльності прокуратури 

зможе наблизити її до європейських стандартів. Проте, необхідно відзначити, 

що структура реформи не позбавлена недоліків, які мають бути усунуті з 

метою оптимального співставлення в організації та діяльності прокуратури 

України для забезпечення та захисту конституційних прав українського 

суспільства.  

 

3.3. Особливості публічної служби в органах прокуратури України 

 

У загальнонауковому розумінні під статусом (від лат. status – 

«положення») розуміють «правове становище (сукупність прав та обов’язків) 

фізичної чи юридичної особи» [192, c. 567]. Таке теоретико-філософське 
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визначення статусу корелює з правовим – як «сукупності прав та обов’язків 

фізичних і юридичних осіб» [193, c. 33].  

Проте вчені-юристи доповнюють зазначене вище поняття додатковими 

елементами залежно від предмета наукового дослідження. Так, на думку 

В. Миколенко, «адміністративно-правовий статус – це наявність у конкретної 

особи суб’єктивних прав та обов’язків, передбачених нормами 

адміністративного права» [194, c. 14]. О. Музичук під правовим статусом 

суб’єкта адміністративно-правових відносин передбачає «систему закріплених 

у законодавчих актах характеристик, які визначають його роль, місце та 

функції в системі правовідносин, вказують на його відмінність від інших 

суб’єктів та порядок взаємодії між ними» [195, c. 320].   

В. Шуба визначає, що «прокуратура України є одним із державних 

органів з особливим, притаманним тільки їй статусом, що не дає змоги 

зарахувати її до жодної з визначених Конституції України гілок влади» [196, 

c.13]. Тотожне розуміння ролі прокуратури в структурі механізму держави 

висвітлює М. Якимчук, який обгрунтовує думку, що «прокуратура здійснює 

самостійний вид державної діяльності, що не дає змоги включити її до жодної 

з гілок влади» [59, c.10]. Ми приєднуємося до такого підходу і стверджуємо, 

що дійсно прокуратура України має унікальний юридичний статус зі 

змішаною правовою природою, а саме в її діяльності поєднуються елементи 

судової влади (більшість повноважень) та органів виконавчої.  

Статус державного службовця слід розглядати як один із різновидів 

адміністративно-правового статусу особи. Найсуттєвішою його особливістю є 

те, що вони представляють кадровий склад (персонал) органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування. Їхні дії є механізмом, через який 

реалізуються задачі і функції виконавчої влади на різних рівнях і в 

різноманітних сферах державного і громадського життя. 

Таким чином, державними службовцями називають «працівників 

органів публічної адміністрації, що займають посади, які мають безпосереднє 

фахове відношення до тієї професійної діяльності, якою вони займаються і яка 
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пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих і консультаційно-

дорадчих функцій, тобто функцій, спрямованих на реалізацію державної 

влади»  [197]. 

При цьому варто погодитися з думкою тих учених, які вважають, що «на 

характер правового статусу державних службовців прокуратури України 

впливають такі чинники: потреба в євроінтеграції, вітчизняні традиції 

державотворення, специфічні умови переходу від авторитарного до 

демократичного державного режиму, наявність гострих соціально-політичних 

конфліктів у суспільстві й владних структурах, поширення правового 

нігілізму в органах влади всіх рівнів, надзвичайно високий рівень корупції у 

владних структурах, низький рівень правосвідомості та правової культури 

громадян» [36, c. 25].  

Незважаючи на палітру думок щодо елементів адміністративно-

правового статусу державних службовців прокуратури, у цій системі 

виявляються певні тенденції: по-перше, жодний з учених не заперечує, що до 

змісту адміністративно-правового статусу належать суб’єктивні права та 

юридичні обов’язки будь-яких суб’єктів права; по-друге, переважна кількість 

учених уважає, що невід’ємним елементом адміністративно-правового статусу 

державних службовців прокуратури є завдання й функції цього 

правоохоронного органу (М. Івчук, М. Косюта, В. Миколенко, В. Сухоніс, 

В. Шуба, М. Якимчук та ін.); по-третє, деякі науковці переконані, що 

елементом правового статусу службовців прокуратури є юридична 

відповідальність (М. Івчук, В. Миколенко, С. Марченкова й ін.); по-четверте, 

окремі вчені зараховують до адміністративно-правого статусу державних 

службовців прокуратури повноваження, обмеження, гарантії і стандарти 

етичної поведінки (С. Марченкова). 

 Отже, з огляду на позиції вчених, до елементів адміністративно-

правового статусу службовців прокуратури варто зарахувати 

законодавство, права, обов’язки, обмеження, гарантії, відповідальність, а 

також стандарти етичної поведінки.  
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  Першим базовим елементом досліджуваного правового статусу 

службовців прокуратури, є законодавство про службу в органах прокуратури. 

Зокрема у статті 1311 Конституції України зазначено: «В Україні діє 

прокуратура, яка здійснює: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у 

виключних випадках і в порядку, що визначені законом». 

 Серед міжнародно–правових актів варто звернути увагу на 

Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя (6 жовтня 

2000 р.) [61] та Висновок № 3 (2008) Консультативної ради європейських 

прокурорів про «Роль прокуратури за межами сфери кримінального права»  

[1]. 

  Закон України «Про державну службу» [198] регулює відносини, що 

виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та 

припиненням, що визначає правовий статус державного службовця. Дія 

Закону «Про державну службу» поширюється на державних службовців 

органів прокуратури, крім прокурорів. Порядок проходження публічної 

служби в органах прокуратури також регламентується Порядком проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджений Постановою 

КМУ від 25 березня 2016 р. № 246 [199], Положенням про організацію 

кадрової роботи в органах прокуратури, затверджений Наказом Генеральної 

прокуратури України від 18.12.2017 № 351 (VII. Робота з персоналом 

державної служби) [200] та іншими нормативно-правовими актами. 

   Так, Положенням про організацію кадрової роботи в органах 

прокуратури від 18.12.2017 № 351  передбачено, що керівники органів 

прокуратури у межах повноважень забезпечують виконання законодавства 

про державну службу, зокрема щодо конкурсних засад заміщення вакантних 
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посад, обмежень, пов’язаних з її проходженням, проведення перевірок згідно з 

вимогами законодавства у сфері запобігання корупції та відповідно до Закону 

України «Про очищення влади» [201] складення та неухильне додержання 

Присяги державного службовця і Загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 

затверджених наказом Національного агентства України з питань державної 

служби від 05 серпня 2016 року № 158, підвищення рівня професійної 

компетентності, оцінювання результатів службової діяльності, припинення 

державної служби тощо. 

 Законом передбачено, що державним службовцям присвоюються такі 

ранги: державним службовцям, які обіймають посади державної служби 

категорії «А», – 1, 2, 3 ранг; державним службовцям, які обіймають посади 

державної служби категорії «Б», – 3, 4, 5, 6 ранг; державним службовцям, які 

обіймають посади державної служби категорії «В», – 6, 7, 8, 9 ранг.  

 А. Горзов звертає увагу, що «в органах прокуратури відсутні посади 

державної служби категорії «А», відповідно державним службовцям органів 

прокуратури можуть присвоюватись лише ранги категорій «Б» та «В». Ранги 

державним службовцям органів прокуратури присвоює керівник відповідної 

прокуратури, оскільки він є суб’єктом призначення» [202, с. 55]. 

 Проте на сьогодні специфіка діяльності прокуратури, статусу 

прокурорів вимагає ретельного добору кадрів в органи прокуратури, 

конкретизації адміністративно-правового статусу працівників, чіткого 

визначення їх прав, обов’язків та гарантій їх реалізації. На основі аналізу 

проведених раніше наукових досліджень можна стверджувати, що, 

незважаючи на велику увагу науковців до проблем державної служби, 

організаційно-правові основи встановлення та формування адміністративно-

правового статусу державних службовців органів прокуратури предметом 

ретельних наукових досліджень ще не були. 

 Визначальним елементом адміністративно-правового статусу  

державного службовця прокуратури є його права та обов’язки. Як визначають 
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сучасні вчені-правознавці, важливою особливістю правового статусу 

державного службовця, що відрізняє його від  приватної особи є первинність 

обов’язків і похідне спрямування прав. Тобто «завдання та функції державної 

служби за своєю природою зумовлюють необхідність закріплювати спочатку 

службові обов’язки й лише потім службові права» [203, с. 25]. Отже, з метою 

вдосконалення особливостей адміністративно-правового статусу службовців, 

насамперед, варто розкрити адміністративні обов’язки прокурорів, а вже 

потім провідні адміністративні права. М. Івчук визначає, що «права й 

обов’язки працівників прокуратури – це здатність реалізовувати владні 

повноваження, які спрямовані на виявлення та усунення порушень чинного 

законодавства, а також запобігання порушенням усіма органами держави та їх 

посадовими особами й обов’язково забезпечуються державним примусом» 

[204, с.17].  

У свою чергу Ю. Ударцов визначає, що «посадовими обов’язками 

державних службовців органів прокуратури є виконання відповідно до 

посадовиї інструкції загальних розпоряджень, індивідуальних службових 

розпоряджень, наказів керівних органів, дотримання встановленого порядку і 

службової дисципліни» [205, с. 946].  

За позицією С. Марченкової, «адміністративні обов’язки службовців 

прокуратури – це встановлені вид і міра необxідної поведінки, спрямована на 

повне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку, що має 

своїм завданням заxист від протиправних посягань на закріплений 

Конституцією України суспільний і державний лад, політичну та економічну 

системи, права національниx груп і територіальниx утворень; гарантовані 

Конституцією, іншими законами України й міжнародними правовими актами 

соціальноекономічні, політичні, особисті права і свободи людини та 

громадянина; основи демократичного устрою державної влади, правового 

статусу місцевиx рад, органів самоорганізації населення» [206, с.12].  

 Обов’язки державних службовців органів прокуратури, на думку 

автора, можна поділити на загальнослужбові і посадові (спеціальні). 



182 

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», основними 

обов’язками державних службовців є додержання Конституції України та 

інших законодавчих актів, ефективне виконання функціональних обов’язків; 

недопущення порушень дисципліни та законності; своєчасне і повне 

виконання управлінських рішень; дотримання режиму державної та службової 

таємниці, а також доступу до публічної інформації; постійне підвищення 

рівня своєї кваліфікації та професіоналізму. 

Дисциплінарним статутом прокуратури України також передбачені 

обов’язки державного службовця органу прокуратури, зокрема такі як: 

плекати високі моральні якості, бути принциповими і непримиренними до 

порушень законів; поєднувати реалізацію  своїх професійних обов’язків з 

громадянською відповідальністю, справедливістю та непідкупністю; суворо 

додержувати вимог закону; виявляти ініціативність у роботі, підвищувати її 

якість та ефективність і сприяти утвердженню верховенства законності, 

забезпеченню демократії, формуванню у правосвідомості громадян поваги до 

законів, а також норм  суспільного життя. 

Загальнослужбові обов’язки державних службовців органів прокуратури 

визначаються і у Правилах внутрішнього трудового розпорядку. Наприклад у 

Правилах внутрішнього трудового розпорядку Генеральної прокуратури 

України до основних обов’язків державного службовця віднесено дотримання 

Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», інших законів 

України; сприяти утвердженню верховенства закону, формуванню демократії; 

розвитку правосвідомості громадян у дусі поваги до законів, норм та правил 

суспільного життя; своєчасно і точно виконувати накази, розпорядження, 

вказівки і доручення керівництва Генеральної прокуратури України та 

керівників відповідних структурних підрозділів.  

Посадовими обов’язками державних службовців органів прокуратури є 

виконання завдань відповідно до займаної посади, загальних розпоряджень 

індивідуальних службових розпоряджень, наказів керівних органів, 

додержання службової дисципліни. Обов’язки згідно займаної посади, які 
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виконує державний службовець органу прокуратури, називаються посадовими 

(спеціальними) обов’язками, інші обов’язки державний службовець органу 

прокуратури має виконувати відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» та інших правових актів. 

Як і обсяг посадових прав, обсяг функціональних обов’язків, що 

виконує  кожен працівник за своєю посадою, спеціальністю, кваліфікацією, 

визначається законами України, виданими на їх виконання наказами, 

вказівками та розпорядженнями Генерального прокурора України, 

Регламентом Генеральної прокуратури України, положеннями про структурні 

підрозділи Генеральної прокуратури України, посадовими інструкціями та 

розподілом функціональних обов’язків.  

 Державні службовці органів прокуратури мають поряд із правами 

людини, громадянина та державного службовця також специфічні права, 

передбачені за посадою, необхідні їм для безпосереднього виконання своїх 

посадових обов’язків. Враховуючи функціональну спрямованість прав 

державних службовців органів прокуратури, вважаємо за доцільне поділити їх 

на загальногромадянські, загальнослужбові й посадові. Н. Матузов наголошує, 

що «правова природа службових прав визначає їх зміст, який становить така 

єдність: вид і міра можливої поведінки самого носія державної влади, 

можливість вимагати відповідної поведінки (виконання певних дій чи, 

навпаки, утримуватися від дій) від інших зобов’язаних осіб, можливість 

звернутися у необхідних випадках за сприянням до відповідного державного 

органу, а також можливість користуватися певними соціальними благами» 

[207, с.115].  

 З огляду на вищевказані позиції, адміністративні права службовців 

прокуратури варто поділити так: 1) 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 



184 

 

виникають під час виконання службових повноважень; 3) додаткові 

адміністративні права керівників прокуратури.  

 Вступаючи на  службу в органах прокуратури, особа, крім прав та 

основних обов’язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає 

встановлені законодавством обмеження і заборони. Правові обмеження 

державних службовців прокуратури зумовлено специфікою виконуваних 

ними функцій і службових повноважень. Головна мета законодавчих 

обмежень – це забезпечення прозорого й ефективного функціонування органів 

прокуратури, встановлення правових бар’єрів перед можливими 

зловживаннями службовців, створення умов для належного виконання їх 

посадових повноважень.  На нашу думку, існує два види службових 

обмежень: загальні (встановлені законодавством про державну службу та про 

запобгання корупції); спеціальні (встановлені законодовством про 

прокуратуру). 

  Зокрема, Законом України «Про запобігання корупції» визначено, що 

«корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб, а також відповідно обіцянка/пропозиція чи надання 

неправомірної вигоди цій особі або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей. Виходячи із суті законодавчого визначення корупції, статтями 

22–27 зазначеного Закону встановлено загальні обмеження стосовно 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого 

самоврядування, щодо: використання службових повноважень; сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності; одержання подарунків; роботи 

близьких осіб та обмеження щодо осіб, які звільнилися з державної служби» 

[208].   
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 Обмеження щодо використання службових повноважень чи становища 

встановлено ст. 22 Закону № 1700 «Про запобігання корупції», відповідно до 

якої “особам забороняється використовувати свої службові повноваження або 

своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати 

будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах» 

[208]. Слід зазначити, що  Законом забороняється використовувати будь-яке 

державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах. 

 Дуже актуальним сьогодні є також питання обмеження під час 

перебування на державній службі сумісництва та суміщення її з іншими 

видами діяльності. Зокрема, ст. 25 Закону №1700 особам, уповноваженим на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:     

 “1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і 

творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської 

практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України; 

 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 

органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 

управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 

громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше 

не передбачено Конституцією або законами України» [208]. 

 Суміщення слід відрізняти від сумісництва, оскільки це різні поняття. 

Відповідно до частини  2 статті 21 Кодексу законів про працю України 

встановлено, що «працівник має право реалізувати свої здібності до 

продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на 

одному або на декількох підприємствах, установах, організаціях, якщо інше не 

передбачено законодавством, колективним договором чи угодою. Така 

заборона також не поширюється на викладацьку, наукову і творчу діяльність, 
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медичну практику, інструкторську та суддівську спортивну практику» [209]. 

На сьогодні спеціальне законодавство дає можливість достатньо 

конкретизувати зазначені положення. 

 Ще одним антикорупційним обмеженням є заборона особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути 

прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм 

особам.  

У даному випадку необхідно враховувати, що законодавчо це 

обмеження, по суті, складається з двох окремих заборон: мати в 

підпорядкуванні близьких осіб або бути їм прямо підпорядкованим. Пряме 

підпорядкування – це відносини прямої організаційної або правової 

залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань приймання на роботу, звільнення з роботи, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень 

тощо, контролю за їх виконанням. При цьому відносинами прямої 

організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника 

вважається наявність хоча б одного з перелічених повноважень керівника 

щодо підлеглої йому близької особи. 

Законом № 1700 чітко визначено коло близьких осіб державного 

службовця, при цьому, порівняно з попередніми нормами законодавства 

перелік цих осіб дещо розширено.  Крім того, Закон прямо встановлює 

алгоритм дій державних службовців у випадку, коли відносини прямого 

підпорядкування все ж виникли. Ці заходи мають бути самостійно вжиті ними 

у 15-денний строк. А у разі добровільного невжиття таких заходів та 

неможливості протягом місяця переведення осіб на інші посади 

підпорядкована особа підлягає звільненню. 

Обмеження щодо одержання подарунків визначено антикорупційним 

законодавством як іще одне дієве спеціальне обмеження під час проходження 

державної служби. Слід зазначити, що в Законі № 1700 вперше в 
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антикорупційному законодавстві України наведено поняття подарунка. Так, 

відповідно до абзацу дев’ятого п. 1 ст. 1 цього Закону, «подарунок – це 

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою за 

мінімальну ринкову» [209].  

 Цим обмеженням особам, уповноваженим на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у зв’язку із здійсненням службової 

діяльності категорично забороняється безпосередньо або через інших осіб 

вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від 

юридичних або фізичних осіб. 

 Також їм забороняється одержувати подарунки від осіб, які 

перебувають у їх підпорядкуванні.  У всіх інших випадках «службовець може 

отримувати подарунки, якщо це відповідає загальновизнаним уявленням про 

гостинність і вартість таких подарунків одноразово не перевищує одну 

мінімальну заробітну плату, встановлену на день його прийняття, а сукупна 

вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не 

повинна перевищувати двох прожиткових мінімумів. При цьому обмеження 

щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, отримані від 

близьких осіб або одержані як загальнодоступні знижки на товари і послуги, 

виграші, призи, премії, бонуси» [209]. 

 Іншим превентивним механізмом запобігання корупції є обмеження 

щодо осіб, які звільнились або припинили діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави та місцевого самоврядування. Слід зазначити, що 

запровадження такого обмеження є міжнародним антикорупційним 

стандартом. Так, новим антикорупційним законодавством України 

передбачено три різновиди цього обмеження та визначено граничний строк їх 

дії, а саме один рік з дня припинення відповідної діяльності. Отже, ці 

обмеження стосуються не діючих службовців, а осіб, які звільнились або 

іншим чином припинили перебування на публічній службі. Водночас 

наявність у законодавстві таких обмежень спрямовано на попередження 
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випадків необ’єктивності або безпідставної лояльності в діяльності державних 

службовців стосовно суб’єктів господарювання, а також є інструментом для 

запобігання корупції у приватному секторі. 

 Першим різновидом цього обмеження є заборона укладати трудові 

договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької 

діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – 

підприємцями, якщо протягом року до дня припинення виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування особа здійснювала повноваження з 

контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо 

діяльності цих суб’єктів. 

Другим різновидом обмеження є заборона особі розголошувати або 

використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їй 

відомою у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, 

установлених законом. 

Третій різновид обмеження полягає в забороні особам, які припинили 

відповідну діяльність, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у 

тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, 

підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на 

момент звільнення. 

Крім перелічених антикорупційних обмежень до осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, застосовується 

низка заборон. Так, “з метою підвищення прозорості діяльності державних 

органів та їх службовців останнім забороняється відмовляти фізичним або 

юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом, а також 

надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до закону» [209]. 

Також державним органам та органам місцевого самоврядування 

забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно кошти 

або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, 
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крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними 

договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. 

Спеціальні обмеження державних службовців прокуратури встановлено 

ст. 18 «Про прокуратуру», у якому зазначено, що «перебування на посаді 

прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної 

влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з 

представницьким мандатом на державних виборних посадах. Вимоги щодо 

несумісності не поширюються на участь прокурорів у діяльності виборних 

органів релігійних та громадських органах. Прокурор не може належати до 

політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках» [51]. 

 Наступним елементом адміністративно правового статусу державного 

службовця прокуратури є процедура звільнення з посади, яка має свої 

особливості. Правовою основою організації кадрової роботи в органах 

прокуратури України є Конституція України, Кодекс законів про працю 

України, Закон України «Про прокуратуру», Закон України «Про державну 

службу», інші нормативно-правові акти. 

 Основою реформи прокуратури  2019 року став Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

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

(далі – Закон № 113-IX). І саме цей законодавчий документ сьогодні визначає 

більшість кадрових дій у прокуратурі. Також Законом вносяться зміни до 

Закону «Про прокуратуру» та інших законів, пов'язаних переважно із 

необхідністю зміни назв органів прокуратури. Зокрема, «після проведення 

атестації прокурорів замість чинної структури органів прокуратури 

створюється нова структура: Офіс Генерального прокурора, обласні та 

окружні прокуратури. Генеральному прокурору буде надано право 

ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури» [55]. 

 Відповідно до пункту 9 частини першої статті 51 Закону України « Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII (далі – Закон № 1697-VII) 

“службовці прокуратури звільняються з посади у разі ліквідації чи 
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реорганізації органу прокуратури, в якому службовці прокуратури обіймають 

посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.  

Тобто при ліквідації Генеральної прокуратури, регіональних та місцевих 

прокуратур:  всі прокурори мають бути звільнені; державні службовці 

можуть, за рішенням суб’єкта призначення, бути переведені на рівнозначну 

або нижчу (за згодою) посаду в державному органі, якому передаються 

повноваження та функції без обов’язкового проведення конкурсу (частина 5 

статті 22 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 

889-VIII) [198]; 

  - для інших працівників  передбачено «звільнення через розірвання 

трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу» 

(пункт 1, частини 1, статті 40 Кодексу законів про працю) [209]; 

   - про слідчих органу прокуратури не говоримо, оскільки це взагалі 

окрема ситуація. Статтею 216 Кримінального процесуального кодексу 

наявність такого суб’єкта кримінального процесу як слідчий органу 

прокуратури взагалі не передбачена.  

 У принципі, для службовців прокуратури також передбачено 

переведення до іншого органу прокуратури у разі ліквідації чи реорганізації 

органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення 

кількості прокурорів органу прокуратури (стаття 60 Закону № 1697-VII) за 

умови вчасної (протягом 15 днів) подачі заяви про переведення до іншого 

органу прокуратури, наявності вакантних посад та успішного проходження 

конкурсу на переведення до органу прокуратури вищого рівня. 

 Однак дію цієї статті призупинено до 1 вересня 2021 року. І наразі нею 

не керуються під час переведення службовців прокуратури до 

новостворюваних органів прокуратури, а керуються пунктом 7 розділу ІІ 

«Прикінцеві і перехідні положення» Закону № 113-IX.  Прокурори, які на день 

набрання чинності Закону № 113-IX займають посади прокурорів у 

Генеральній прокуратурі України, регіональних прокуратурах, місцевих 

прокуратурах, військових прокуратурах, можуть бути переведені на посаду 
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прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних прокуратурах, 

окружних прокуратурах лише у випадку успішного проходження ними 

атестації, у порядку, затвердженому Наказом Генерального прокурора № 221.  

 У цьому порядку зазначено, що атестація службовців Генеральної 

прокуратури України (включаючи прокурорів Головної військової 

прокуратури, прокурорів секретаріату Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів), регіональних, місцевих прокуратур та військових прокуратур 

проводиться відповідними кадровими комісіями. 

 Кодексом законів про працю передбачено соціальні гарантії для 

працівників у випадку їх вивільнення за ініціативою роботодавця, зокрема, « у 

разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення кількості або штату працівників. Відповідно до 

частини першої статті 49-2 Кодексу законів про працю про наступне 

вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два 

місяці до настання події» [209]. 

 Для державних службовців органів прокуратури соціальні гарантії: 

щодо пропозиції іншої роботи та переведення на іншу роботу при звільненні у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, щодо строків 

попередження про звільнення, щодо переважного права на залишення на 

роботі, щодо переважного права на укладення трудового договору у разі 

поворотного прийняття на роботу, щодо збереження місця роботи на період 

щорічної відпустки та на період відрядження, - закладені у Кодексі у 

вищезазначених випадках, не діють. Прокурори звільняються у день 

підписання наказу Генеральним прокурором. Це є явною дискримінацією 

стосовно працівників органів прокуратури, яка відзначалася також у Висновку 

Головного науково-експертного управління ще на стадії розгляду 

Законопроекту № 1032, але так і залишилася без змін. 

 Важливо, що «дату звільнення у разі ліквідації чи реорганізації органу 

прокуратури, в якому службовець прокуратури обіймає посаду, або в разі 
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скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, вказано не дату 

створення нових структур, а дату набрання чинності Закону № 113-IX (25 

вересня 2019 року). З цієї дати  усі службовці Генеральної прокуратури 

України, регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових 

прокуратур вважаються такими, що персонально попереджені у належному 

порядку про можливе майбутнє звільнення з посади на підставі пункту 9 

частини першої статті 51 Закону № 1697-VII» [210]. 

Але набрання чинності Закону № 113-IX, де є визначення процесу 

створення Офісу прокурора, обласних і окружних прокуратур, не є фактом 

створення таких структур. А, отже, до настання цього факту (державної 

реєстрації нових органів прокуратури), працівників прокуратури не можна 

звільнити на підставі пункту 9 частини першої статті 51 Закону № 1697-VII . 

Сьогодні значної уваги заслуговує питання юридичної відповідальності 

державних службовців органів прокуратури. Ця проблема є актуальною не 

лише в адміністративно-правовій науці, але й однією із складових 

реформування всієї системи прокуратури України. 

 Щоб визначити сутність та роль юридичної відповідальності в органах 

прокуратури України, необхідно з’ясувати її ціль та проаналізувати функції і 

види. Юридична відповідальність як примусовий захід є засобом самозахисту 

держави від шкоди, заподіяної порушенням тих, що діють в державі правил. 

За допомогою заходів юридичної відповідальності досягаються цілі покарання 

правопорушника, попередження самих правопорушень, а також відновлення 

порушеної соціальної справедливості. 

Названі цілі юридичної відповідальності дозволяють говорити про 

каральну, превентивну і правопоновлювальну функції юридичної 

відповідальності державних службовців органів прокуратури. Підсумковою 

метою застосування всіх заходів юридичної відповідальності є дотримання 

встановленого правопорядку, захист порушених прав і свобод громадян та 

інших осіб і забезпечення правомірної поведінки всіх учасників суспільних 

відносин. «Для ефективного досягнення вказаних цілей практика застосування 
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заходів юридичної відповідальності повинна чітко слідувати виробленими 

нею вказівками, з яких і випливають види юридичної відповідальності 

працівників органів прокуратури України» [211, c. 322]. 

 Існує декілька критеріїв поділу юридичної відповідальності, а саме: «1) 

залежно від кількості правопорушників вона буває: а) індивідуальною; б) 

колективною; 2) залежно від виконуваних функцій: а) правопоновлююча; б) 

штрафна; 3) за суб’єктом скоєння правопорушення: а) загальна; б) спеціальна; 

4) залежно від галузевої структури права розрізняють такі види юридичної 

відповідальності: конституційно-правову, матеріальну, кримінальну, 

адміністративну та дисциплінарну)»[212, c. 456].  

 Маючи високий ступінь нормативної концентрації та ціннісної 

орієнтації, норми Конституції є нормами прямої дії. Питання про притягнення 

державних службовців органів прокуратури до конституційно-правової 

відповідальності вирішується виключно судами. 

 Матеріальна відповідальність державних службовців органів 

прокуратури полягає в тому, що «кожен має право на відшкодування за 

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та 

моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень» (ст.56) [54].  

 Державні службовці органів прокуратури несуть відповідальність за 

пряму дійсну шкоду лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і 

за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації 

винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника.  

  Відповідно до статті 132 Кодексу законів про працю України, «за 

шкоду, заподіяну державному органу під час виконання трудових обов'язків, 

державні службовці, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 

відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого 

середнього місячного заробітку. Матеріальна відповідальність понад середній 
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місячний заробіток допускається лише у випадках, зазначених у 

законодавстві» [209]. 

Стаття 134 Кодексу законів про працю України встановлює вичерпний 

перелік підстав повної матеріальної відповідальності працівника. Так, 

«Кримінальна відповідальність настає за вчинення злочинів, вичерпний 

перелік яких міститься у Кримінальному кодексі України, тобто 

встановлюється лише законом, настає з моменту офіційного обвинувачення, 

реалізується виключно в судовому порядку» [209]. Наприклад, згідно з ч.1 ст. 

368 Кримінального кодексу України, «одержання службовою особою в будь-

якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає 

хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй 

влади чи службового становища карається штрафом від семисот п’ятдесяти до 

однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавленням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років» [213].  

Примітка 2 цієї статті підкреслює, що «службовими особами, які 

займають відповідальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до 

статті 364, посади яких, згідно зі статтею 25 Закону України «Про державну 

службу», віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також 

судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної 

влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних 

підрозділів та одиниць» [198].  

 Оскільки працівники прокуратури є посадовими особами, то на них 

поширюється адміністративна відповідальність цих суб’єктів. 

Адміністративна відповідальність характеризується застосуванням 

адміністративного примусу в формах запобіжного заходу, міри 

відповідальності, засобу адміністративно-процесуального забезпечення, що 

здійснюються від імені держави його представниками – посадовими особами 

або судом (суддями).  
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  Як правило, до працівників прокуратури застосовуються 

адміністративні стягнення у вигляді попередження та штрафу. Розміри 

штрафних санкцій є значно вищими, ніж ті, які застосовуються до інших 

громадян (їх розмір залежить від неоподатковуваного мінімуму доходів 

громадян). Деякі законодавчі акти можуть встановлювати штрафи у кратному 

розмірі до мінімальної заробітної плати.  

  Відсутність єдиного підходу у визначенні штрафних санкцій, які є 

домінуючими в адміністративно-юрисдикційному процесі, породжує певні 

труднощі щодо їх застосування. Реформування адміністративно-деліктного 

законодавства повинно оптимізувати порядок обчислення штрафів.  

 Ще одним видом відповідальності, якому підлягають службовці органів 

прокуратури, є дисциплінарна. Розрізняють загальну і спеціальну 

дисциплінарну відповідальність. Загальна дисциплінарна відповідальність 

передбачається Кодексом законів про працю і Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, а спеціальна – здійснюється: а) в порядку підлеглості; 

б) за статутами про дисципліну; в) за окремими нормативними актами.  

Дисциплінарні стягнення можуть застосовувати органи, «які мають 

право приймати на роботу (обирати, затверджувати і призначати на посаду 

даного працівника). На працівників, які несуть дисциплінарну 

відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства, 

дисциплінарні стягнення можуть накладати також органи, що стоять вище від 

згаданих» (ст.147-1) [213]  

 Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну передбачено 

більш широке коло дисциплінарних стягнень. Так, згідно зі ст. 9 

Дисциплінарного статуту прокуратури, до працівників прокуратури 

застосовуються такі види дисциплінарних стягнень: 1) догана; 2) пониження в 

класі; 3) пониження в посаді; 4) позбавлення нагрудного знака «Почесний 

працівник прокуратури України»; 5) звільнення; 6) звільнення з позбавленням 

класного чину. 
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До створення Вищої ради правосуддя законодавство передбачало інший 

порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів різних 

рівнів. A саме, відповідно до ст.45 Закону України «Про Вищу раду юстиції», 

«Вища рада юстиції розглядала скарги на рішення про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності службовців прокуратури не пізніше одного 

місяця з дня їх надходження, а у випадку додаткової перевірки обставин та 

матеріалів справи – не пізніше трьох місяців з дня надходження скарги» [214].  

Етизація державної служби в органах прокуратури здійснюється у 

контексті артикуляції та нормативно-правового закріплення деонтологічних 

стандартів професійної діяльності працівників прокуратури.  

 Правову основу регулювання відносин у сфері професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури становлять: 

- Конституція України; 

- закони України «Про прокуратуру»; 

- «Про захист суспільної моралі»; 

- «Про запобігання корупції»; 

- «Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури»; 

- процесуальне законодавство; 

- Дисциплінарний статут прокуратури України; 

- укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України з 

питань, що стосуються органів прокуратури та державної служби; 

- накази Генерального прокурора України; 

- міжнародно-правові акти та рекомендації профільних неурядових 

зарубіжних інституцій (Конвенція Ради Європи про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. тощо. 

Органи прокуратури уповноважені реалізовувати важливі конституційні 

функції у сфері правоохорони та правозахисту. Специфіка професійної 

діяльності працівників прокуратури полягає у «вичерпній правовій 

визначеності їх правового статусу, процесуальній самостійності, наявності 

дискреційних повноважень (тобто можливості прийняття рішень у контексті 
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участі у здійсненні кримінального судочинства з урахуванням конкретних 

обставин справи на основі загальних або лише відносно визначених приписів 

закону), високому рівні відповідальності за прийняті рішення і дії, суттєвих 

морально-психологічних навантаженнях, інтенсивності комунікації з 

множинністю суб’єктів, необхідності оперативного вирішення складних 

професійних завдань у конфліктних ситуаціях тощо» [215, c. 137].  

Означені чинники детермінують низку ризиків професійної деформації 

та сприйняття хибних ціннісних орієнтирів, нейтралізація яких можлива 

шляхом чіткої артикуляції і нормативного закріплення морально-етичних 

імперативів професійної діяльності та поведінки працівників прокуратури, а 

також цілеспрямованого здійснення профілактично-виховної роботи в органах 

прокуратури. 

 Загальні етико-поведінкові вимоги до працівників прокуратури як 

представників специфічної професійної групи закріплено на рівні титульного 

закону про прокуратуру. Згідно зі ст. 46 закону України «Про прокуратуру» 

від 5 листопада 1991 р.  передбачено морально-етичну складову вимог до осіб, 

які призначаються на посади прокурорів і слідчих, а саме: «обов’язкову 

наявність необхідних ділових і моральних якостей; складання Присяги 

працівника прокуратури, що ґрунтується на правових і морально-етичних 

засадах, порушення яких зумовлює несумісність подальшого перебування 

особи в органах прокуратури» [48]. 

  Відповідно до ст. 3 закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 р. закріплено низку етизованих засад діяльності прокуратури, а саме: 

“неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки; 

справедливість, неупередженість та об’єктивність; політична нейтральність» 

[51]. 

Згідно з цим Законом передбачено схвалення всеукраїнською 

конференцією працівників прокуратури Кодексу професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури і його затвердження Генеральним 

прокурором України. Кодекс професійної етики та поведінки працівників 
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прокуратури (втратив чинність), затверджений наказом Генеральної 

прокуратури України від 28 листопада 2012 р. № 123, визначав «основні 

принципи і моральні норми, якими повинні керуватися працівники 

прокуратури під час виконання службових обов’язків та поза службою» [215].   

Натомість, пріоритетними завданнями нового Кодексу професійної етики 

та поведінки прокурорів від 27.04.2017 р. встановлено: 

« - забезпечення компетентного та ефективного здійснення прокурорами 

своїх професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства 

права, законності, справедливості, неупередженості, визначення морально-

етичних стандартів внутрішньої та зовнішньої комунікації; 

- підвищення авторитету органів прокуратури та сприяння зміцненню 

довіри громадян до них; 

- створення умов для розвитку у прокурорів почуття справедливості, 

відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних 

цінностей, запобігання проявам корупції; 

- формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з 

громадянами, колегами, керівниками та підлеглими» [131]. 

Зважаючи на наявність у працівників прокуратури досить широкого 

спектру владно-розпорядчих повноважень, особливу увагу слід приділити 

підвищенню якості управлінської культури (прийняття рішення, його 

підготовка, реалізація, прогнозування наслідків ухваленого рішення), а також 

алгоритмізації професійної поведінки у певних ситуаціях. 

Відповідно, зазначимо, що упродовж останнього часу в Україні було 

забезпечено артикуляцію і правову регламентацію деонтологічних засад 

професійної діяльності та поведінки працівників прокуратури. Ці процеси 

відбувалися в межах системних заходів, спрямованих на поглиблення етизації 

державної служби. Закріплені у низці законів і підзаконних нормативно-

правових актів морально-етичні імперативи виконують роль своєрідних 

запобіжників професійній деформації працівників прокуратури та водночас є 
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основою належної їх поведінки під час виконання службових обов’язків і поза 

службою. 

Отже, адміністративно-правовий статус службовців прокуратури 

полягає в сукупності встановлених нормами адміністративного права функцій, 

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

стандартів в сукупності з підставами та порядком виникнення їхньої 

адміністративної правосуб’єктності, а також адміністративною (спеціальною 

дисциплінарною) відповідальністю в аналізованій сфері.  

Актуальність цієї проблематики зумовлена тим, що на державних 

службовців органів прокуратури покладено низку зобов’язань у сфері 

державної політики, основна мета яких – забезпечення справедливості, а саме: 

правового захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, адже боротьба за справедливість нині відбувається майже в усіх 

основоположних сферах життєдіяльності суспільства. Запобігання 

порушенням і припинення порушень прав і свобод громадян, а також їх 

відновлення є важливим актуальним чинником, який допоможе у формуванні 

правової свідомості громадян. 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

1. Прорезюмувавши вище щодо дослідження сучасної проблематики 

особливостей публічного адміністрування в органах прокуратури слід вказати 

на основоположні аспекти: (1) аналіз публікацій та результати власних 

досліджень дають підстави стверджувати, що публічне адміністрування варто 

розглядати, як професійну діяльність державних службовців, яка включає всі 

види діяльності, спрямовані на реалізацію рішень уряду, як міждисциплінарну 

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

наук, соціології, адміністративного права, менеджменту; (2) на основі 

проведених теоретичних досліджень обґрунтовано змістовно-типологічну 

класифікацію публічного адміністрування: за змістом – надання публічною 

адміністрацією адміністративних послуг і здійснення виконавчо-розпорядчої 
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(управлінської) діяльності; за спрямуванням владного впливу публічної 

адміністрації – зовнішня адміністративна діяльність публічної адміністрації; 

внутрішньоорганізаційна діяльність публічної адміністрації; (3) за 

юридичними наслідками для об’єктів адміністративного впливу – втручальне 

публічне адміністрування та сприятливе публічне адміністрування; (4) 

забезпечувальне адміністративне провадження, пов’язане із забезпеченням 

нормального існування приватних осіб. 

2. Управління всією системою органів прокуратури України – це 

загалом діяльність, спрямована на оптимізацію роботи з виконання завдань і 

функцій прокурорської системи, покладених на неї Конституцією України і 

Законом України «Про прокуратуру». 

3. Проведений у роботі аналіз наукових підходів щодо особливостей 

публічного адміністрування в органах прокуратури свідчить про важливість та 

одночасно складність виконання покладених на цей орган державою 

обов’язків. Публічне адміністрування повинно проводитися з обґрунтуванням 

вимог до науково-методичного забезпечення діяльності органів прокуратури 

України, що сприятиме дотриманню принципу законності в роботі самої 

прокуратури та адаптації її діяльності до законодавства зарубіжних країн і 

враховуватимуть потреби суспільного розвитку.  

4. Слід зазначити, що 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 в досліджуваній сфері. 

5. Фінансово-правові процеси, що відбуваються в органах прокуратури 

відображають тенденції та напрямки реформування відомства загалом та 

статусу прокурорів зокрема.  

6. Реформа прокуратури є вкрай необхідним процесом в євроінтеграції 

України, за умов якої, відбудуться зміни статусу прокуратури (включаючи 

Генерального прокурора), ролі та функцій прокурорів на місцях, а також 

обмеження деяких вже існуючих функцій. У підсумку, можна стверджувати, 
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що запропонована реформа в частині діяльності прокуратури зможе 

наблизити її до європейських стандартів. Проте необхідно відзначити, що 

структура реформи не позбавлена недоліків, які мають бути усунуті з метою 

оптимального співставлення в організації та діяльності прокуратури України 

для забезпечення та захисту Конституційних прав українського суспільства. 

7. Основним завданням проведення реформи прокуратури 2019 року 

поставлено переосмислення стандартів прокурорської атестації. Визначення 

кваліфікаційного рівня прокурорів 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. 

8. Реформа прокуратури 2019 року характеризується наступними 

функціональними змінами в обов’язках Генерального прокурора: 

− визначення  переліку, складу та порядку роботи кадрових комісій; 

− розгляд скарг на прокурорів та ведення процедур здійснення 

дисциплінарного провадження; 

− встановлення порядку звільнення прокурорів у разі ліквідації, 

реорганізації або скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

9. Реформа прокуратури 2019 року характеризується:  

- позбавленням стереотипних звань, які були притаманні ще 

соціалістичній формі правління; 

- незмінністю матричної форма організації діяльності системи 

прокуратури,при якій діяльність прокуратури нижчого рівня здійснюється 
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згідно наказів Генерального прокурора, а також наказів керівників 

регіональних прокуратур; 

- розподіленістю обов’язків між керівниками регіональних та 

місцевих прокуратур наказами Генерального прокурора; 

- зменшенням кількості працівників у системі прокуратури України з 

15000 до 10000 осіб, що передбачає проведення «чистки» кадрів шляхом 

застосування наступного алгоритму дій: внесення змін у законодавчому полі, 

оптимізація інститутів управління, удосконалення кадрового потенціалу; 

- підвищення інституційної та функціональної незалежності 

прокуратури, гарантії якої забезпечуються: «особливим порядком 

призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурорів; порядком здійснення повноважень, визначеним 

процесуальним та іншими законами; 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; функціонуванням органів прокурорського 

самоврядування; визначеними законом засобами забезпечення особистої 

безпеки прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх 

правового захисту» [51].  

10. Реформа прокуратури повинна супроводжуватись активними 

заходами несприйняття та протидії корупції. Психологічну стійкість до 

корупційних ризиків можливо підтримати шляхом: формування високого 

рівня професійності; зниженням залежності органів прокуратури від 

зовнішнього середовища; уникненням політичного тиску; створенням 

належних умов функціонування; зменшенням професійних ризиків; належним 

фінансовим забезпечення; забезпеченням відповідного інформаційного та 

технологічного рівнів надання допомоги; урегулюваністю законодавчо-

нормативного підґрунтя; створенням моделі прокуратури, притаманної до 
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особливостям державного устрою; відновленням системи взаємозв’язку 

прокуратури з громадськістю.  

11. У результаті реформи можуть виникнути певні труднощі 

ідентифікації Генеральної прокуратури та Офісу Генерального прокурора. 

Так, у двосторонніх та міжвідомчих міжнародних договорах уповноваженим 

органом виступає Генеральна прокуратура України, отже, при подальшій 

співпраці та укладанні домовленостей можуть виникати труднощі через 

невідповідність у назві сторони контракту. Проте з часом даний термін може 

адаптуватися до національних реалій та прийняти притаманну для української 

термінології форму.  

12. Виокремлюється стратегічна мета реформування прокуратури – 

перехід із карального органу на орган захисту прав людини та суспільства, з 

метою відповідності системи прокуратури вимогам демократичного 

суспільства. Перехід із карального органу на орган захисту прав людини та 

суспільства буде важко здійснити, оскільки за прокуратурою України 

закріплені традиційні функції, притаманні ще для соціалістичного 

суспільства. До традиційних функцій віднесено: здійснення кримінального 

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

а також підтримання державного обвинувачення. На противагу –  

демократична функція прокуратури, передусім, повинна забезпечити захист 

прав людини та суспільства. 

13. На державних службовців органів прокуратури покладено низку 

зобов’язань у сфері реалізації державної політики, основна мета яких – 

забезпечення справедливості, а саме: правового захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних і юридичних осіб, адже боротьба за 

справедливість нині відбувається майже в усіх основоположних сферах 

життєдіяльності суспільства. Запобігання порушенням і припинення 

порушень прав і свобод громадян, а також їх відновлення є важливим 

актуальним чинником, який допоможе у формуванні правової свідомості 

громадян. 



204 

 

14. Запропоновано розрізняти загальнослужбові та посадові обов’язки 

державних службовців органів прокуратури. Посадовими обов’язками 

державних службовців органів прокуратури є виконання завдань відповідно 

до займаної посади, загальних розпоряджень індивідуальних службових 

розпоряджень, наказів керівних органів, дотримання службової дисципліни. 

Обов’язки згідно із займаною посадою, які виконує державний службовець 

органу прокуратури, називаються посадовими (спеціальними) обов’язками, 

інші обов’язки державний службовець органу прокуратури має виконувати 

відповідно до Закону України «Про прокуратуру» та інших правових актів. 

15. Державні службовці органів прокуратури мають поряд із правами 

людини, громадянина та державного службовця також специфічні права, 

передбачені за посадою, необхідні їм для безпосереднього виконання своїх 

посадових обов’язків. Враховуючи функціональну спрямованість прав 

державних службовців органів прокуратури, вважаємо за доцільне виділити: 

загальногромадянські, загальнослужбові й посадові права прокурорів.  

16. Адміністративні права службовців прокуратури варто поділити на: 

1) 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.  

17. Вступаючи на  службу в органи прокуратури, особа, крім прав та 

основних обов’язків державного службовця, свідомо й добровільно приймає 

встановлені законодавством обмеження і заборони. Правові обмеження 

державних службовців прокуратури зумовлено специфікою виконуваних 

ними функцій і службових повноважень. Головна мета законодавчих 

обмежень – це забезпечення прозорого й ефективного функціонування органів 

прокуратури, встановлення правових бар’єрів перед можливими 
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зловживаннями службовців, створення умов для належного виконання їх 

посадових повноважень.   

18. Існує два види службових обмежень у прокурорській діяльності: 

загальні (встановлені законодавством про державну службу та про 

запобігання корупції); спеціальні (встановлені законодавством про 

прокуратуру). 

19. Особливим елементом адміністративно правового статусу 

державного службовця прокуратури є процедура звільнення з посади 

прокурора, яка наявна у зв’язку із специфікою правового положення 

прокурорів у системі органів державної влади.  

20. Виділено каральну, превентивну і правопоновлювальну функції 

юридичної відповідальності державних службовців органів прокуратури. 

Оскільки працівники прокуратури є посадовими особами, то на них 

поширюється адміністративна відповідальність цих суб’єктів.  

21. Адміністративна відповідальність характеризується застосуванням 

адміністративного примусу в формах запобіжного заходу, міри 

відповідальності, засобу адміністративно-процесуального забезпечення, що 

здійснюються від імені держави його представниками – посадовими особами 

або судом (суддями). Також адміністративна відповідальність 

характеризується застосуванням адміністративного примусу в формах 

запобіжного заходу, міри відповідальності, засобу адміністративно-

процесуального забезпечення, що здійснюються від імені держави його 

представниками – посадовими особами або судом (суддями).  

22. Питання про притягнення державних службовців органів 

прокуратури до конституційно-правової відповідальності вирішується 

виключно судами. 

23. Упродовж останнього часу в Україні було забезпечено артикуляцію і 

правову регламентацію деонтологічних засад професійної діяльності та 

поведінки працівників прокуратури. Ці процеси відбувалися в межах вжиття 

системних заходів, спрямованих на поглиблення етизації державної служби.  
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24. Закріплені у низці законів і підзаконних нормативно-правових актів 

морально-етичні імперативи виконують роль своєрідних запобіжників 

професійній деформації працівників прокуратури та водночас є орієнтирами 

належної поведінки під час виконання службових обов’язків та поза службою. 

25. Зважаючи на наділеність працівників прокуратури досить широким 

спектром владно-розпорядчих повноважень, особливу увагу слід приділити 

підвищенню якості управлінської культури (прийняття рішення, його 

підготовка, реалізація, прогнозування наслідків ухваленого рішення), а також 

алгоритмізації професійної поведінки у певних ситуаціях. 
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РОЗДІЛ 4 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ В 

ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

4.1. Сучасні вимоги до кандидата на посаду прокурора прокуратури  

 

Трансформаційні процеси в українському суспільстві актуалізують 

потребу підвищення ефективності ролі інституту правосуддя, суттєвого 

переосмислення вимог до посади прокурора, його статусу та іміджу, 

реформуванні органів влади всіх рівнів, особливо у зв’язку зі змінами, що 

відбулися на початку 90-х рр. ХХ ст. в Україні. Адміністративно-правовий 

статус прокурора визначається сукупністю його прав, свобод, законних 

інтересів, обов'язків, вимог до нього, а також гарантій, що забезпечують 

єдність статусу прокурорів, їх незалежність та інші необхідні критерії. 

Прокурори відіграють визначну роль у демократичному суспільстві, 

заснованому на правопорядку. Жодна інша професійна група в рамках судової 

системи не бере такою повною мірою участі у всіх стадіях судової справи.  

Орган прокуратури – це сучасне урядове відомство, основним 

надбанням якого є висока компетентність працівників. Хоча повноваження 

прокурора варіюються від однієї юрисдикції до іншої, проте багато 

представників цієї професії у світі відповідають за всі етапи кримінального 

провадження – від розслідування поліцією до судового розгляду і далі до усіх 

рівнів апеляції. У багатьох країнах прокурор також захищає державу в 

цивільних справах. Тобто, прокурор як «головний законний представник 

обвинувачення в країнах з системою слідства або в країнах загального права 

(англ. common law), що прийняли змагальну систему» [216], має делеговані 

повноваження, визначені законодавством у цій сфері. У кримінальному 

процесі України згідно з КПК України прокурор виконує функцію нагляду, 
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керівництва слідством (нова функція ), підтримання обвинувачення в суді та 

представництва інтересів громадян чи держави.  

Питання адаптації законодавчого забезпечення діяльності прокурорів до 

міжнародних стандартів і, зокрема, до відповідних механізмів країн 

Європейського Союзу є об'єктом підвищеної уваги науковців, політиків та 

законотворців. Для Української держави ситуація ускладнюється з декількох 

причин:  присутність пострадянського стилю управління, перерваність 

правових традицій; правові колізії. Усе це  породжує чимало проблем: 1) 

неузгодженість законодавчої бази впливає на відсутність системності, високої 

організованості кадрових процесів з урахуванням європейських стандартів; 2) 

невідповідність кадрової політики в органах прокуратури вимогам швидко 

змінюваного суспільства, яке уже орієнтується на електронне урядування, 

електронні комунікації та електронну доказову базу; 3) швидка плинність 

кадрів, що засвідчує відсутність стратегічного планування та стратегічного 

управління кадрами; 4) відсутність спадкоємності  між поколіннями кадрового 

корпусу прокуратури; 5) відсутність диференціації матеріального заохочення 

фахівців.  

Одним із шляхів вирішення цих проблем, зокрема через запровадження 

нових правових механізмів, передбачає з’ясування суті розбіжностей у 

правовому регулюванні та статусі інституту прокуратури в Україні та 

зарубіжних країнах. Зазначимо, що функції прокурорів у різних країнах 

відмінні і багато в чому визначаються історичним розвитком, культурними 

традиціями, особливостями соціально-економічного і політичного устрою 

держав.  

Попри те є й спільні вимоги до особи прокурора і кола його обов’язків у 

державах англосаксонської, романо-германської правових систем, так і в 

пострадянських державах. Зокрема, прокурори, зазвичай, є державними 

службовцями, які мають вищу освіту (за спеціальністю юриспрунденція) і 

пройшли додаткову підготовку у сфері виконання правосуддя. Велика 

відповідальність, природно, випливає з великої влади, вкладеної в 
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прокуратуру, тому, щоб забезпечити ефективне здійснення кримінальних 

розслідувань з правовою визначеністю, ключовими і необхідними є такі 

критерії, яким мають відповідати всі кандидати на прокурорські посади у 

будь-якій країні, як: здатність усвідомлювати надані владу та повноваження, 

об'єктивність та повага до особистості, здатність усвідомлювати 

справедливість/несправедливість, здорове судження, здатність витримувати 

навантаження, впевненість у собі та сміливість у своїх рішеннях (особливо 

вміння приймати важливі рішення під час виклику, щодо обмежених доказів, 

оскільки рідко багато деталей наявні на початку попереднього розслідування), 

вміння керувати ситуацією. 

У деяких країнах посада прокурора належать до тієї ж категорії 

державних службовців, що й судді (Франція, Македонія, Туреччина та ін.). 

Наприклад, у Франції державне переслідування здійснюється єдиним 

відомством, Міністерством громадськості (фр. Ministère public), яке має 

представників у судах по всій країні. У Японії також прокуратура працює 

паралельно унітарній системі суду. Однак у США штати та округи мають 

своїх прокурорів, лише на федеральному рівні система є унітарною; окружний 

прокурор призначається Генеральною прокуратурою США для кожного 

федерального округу. 

Посада прокурора, беручи до уваги суттєву підтримку з боку держави, 

вимагає від претендентів дотримання особливих норм професійної 

відповідальності, окрім тих, що є обов’язковими для юристів загалом. Так, 

наприклад, у США за Правилом 3.8. Стандартів кримінального правосуддя 

для функції обвинувачення Американскої асоціації юристів (ABA) (American 

Bar Association Criminal Justice Standards for the Prosecution Function) 

вимагається, щоб прокурори «своєчасно оприлюднювали захисту всі докази 

чи інформацію ..., що може заперечувати вину обвинуваченого або 

пом’якшити міру злочину» («make timely disclosure to the defense of all evidence 

or information … that tends to negate the guilt of the accused or mitigates the 

offense») [217]. Подібні вимоги проголошуються Параграфами 2.7. і 2.8. 
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Кодексу королівських прокурорів, що діє у Великобританії: «2.7. Приймаючи 

рішення, прокурори повинні бути справедливими та об'єктивними. Вони не 

повинні дозволяти будь-яким особистим поглядам на етнічне чи національне 

походження, стать, інвалідність, вік, релігію чи переконання, сексуальну 

орієнтацію чи гендерну приналежність підозрюваного, обвинуваченого, 

жертви чи будь-якого свідка впливати на їхнє рішення. Вони також не повинні 

мотивуватися політичними міркуваннями. Прокурори повинні діяти завжди в 

інтересах справедливості, а не лише з метою засудження» («When making 

decisions, prosecutors must be fair and objective. They must not let any personal 

views about the ethnic or national origin, gender, disability, age, religion or belief, 

sexual orientation or gender identity of the suspect, defendant, victim or any witness 

influence their decisions. Neither must they be motivated by political 

considerations. Prosecutors must always act in the interests of justice and not solely 

for the purpose of obtaining a conviction2»); «2.8. Прокурори повинні 

рівномірно підходити до кожної справи і нести обов'язок захищати права 

підозрюваних та підсудних, забезпечуючи при цьому найкращу послугу 

потерпілим» («2.8. Prosecutors must be even-handed in their approach to every 

case, and have a duty to protect the rights of suspects and defendants, while 

providing the best possible service to victims») [218]. У Німеччині державний 

обвинувач (нім. Staatsanwalt) не лише зобов’язаний (як мовилося вище) не 

приховувати виправдальні свідчення, а й змушений законом активно 

встановлювати такі обставини. Таким чином, прокурор офіційно виступає 

гарантом забезпечення законності. 

Водночас, якщо у Сполучених Штатах Америки, як і в Росії, прокурор 

значною мірою відповідає за розслідування поліції, запевняючи, що 

гарантовані права обвинувачених захищені, то в Англії більшість 

переслідувань проводяться поліцією на підставі поданих їм скарг, а більш 

серйозні злочини (такі як вбивство) ведуться юридичним працівником уряду.  

Однак, якщо у більшості країн цивільного законодавства прокурор бере 

мало участі в попередньому слуханні, оскільки за цю стадію процесу 
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відповідає спеціальний слідчий магістрат, а лише іноді пропонує свою оцінку 

справи в кінці провадження, то у Російській Федерації представник 

прокуратури проводив попереднє слухання, а генеральний прокурор 

здійснював нагляд за розслідуванням і міг як продовжити його, якщо він 

вважав, що може бути знайдено більше доказів, так і скасувати будь-яке 

розслідування (проте, з 2007 р. прокурор в Росії не є суб’єктом, який здійснює 

провадження попереднього розслідування). Такі відмінності пояснюється тим, 

що подібні функції реалізуються різними правовими інституціями і 

відмінними механізмами відповідно до національно-правових традицій, які з 

часом змінюються. Тому в юридичній літературі [110, c. 290] прийнятною є 

загальна класифікація повноважень прокуратури залежно від її місця у 

системі державних органів, за якою вирізняють чотири можливі варіанти 

юрисдикції прокуратури в країнах ЄС.  

Перший варіант: прокуратура здійснює свою діяльність відповідно до 

принципів законності, неупередженості та ієрархічного контролю (згідно із 

Законом про судоустрій), підпорядкованих міністру юстиції(Бельгія, 

Німеччина, Данія, Нідерланди, Польща, Румунія, Франція, Естонія, Фінляндія, 

Ізраїль, Марокко та інші). У цих країнах, включаючи Японію, прокурори є 

частиною державної служби. Вони призначаються та звільняються з посади 

міністерством юстиції і загалом підпорядковуються його контролю. Однак у 

Японії вони можуть бути звільнені лише за станом здоров'я або після 

дисциплінарного провадження. 

Другий варіант: прокуратура входить до складу судової влади і 

функціонує при судах (Болгарія, Іспанія, Італія, Латвія та інші). У цих країнах 

суддя займається допитом свідків, а прокурор обмежується представленням 

доказів та наданням остаточного підсумку. 

Третій варіант:  прокуратура виділена в самостійну службу і є 

незалежною у своїй діяльності (Великобританія-Шотландія, Андорра, Мальта, 

Чорногорія). Процедура обвинувачення в Англії не централізує в державній 

службі чи відомстві всі кримінальні переслідування за злочини і тому 
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відрізняється від системи, що використовується в Шотландії та країнах 

континентальної Європи, а також від американської системи. 

Четвертий варіант: прокуратура є самостійною системою й підзвітна 

Парламенту або Президенту чи обом цим органам (Литва).  

Таким чином, у багатьох країнах прокуратура безпосередньо 

підпорядкована виконавчій владі (наприклад, Генеральний прокурор США, 

який водночас є і міністром юстиції, входить до складу президентської 

адміністрації), а в окремих країнах ієрархічна структура прокурорів 

організована з дотриманням подібних (чи майже відповідних) свобод, 

традиційно притаманних суддям. У першому випадку такі взаємини 

теоретично (в окремих випадках і на практиці) призводять до ситуацій, коли 

державний обвинувач або виносить неправдиве звинувачення, або взагалі 

відмовляється висувати звинувачення арештованим з політичних міркувань. У 

другому – прокуратура підпорядковується лише парламенту, а генеральний 

прокурор, як правило, обирається на тривалий термін (зазвичай на сім років) 

чи навіть пожиттєво. З точки зору політичної теорії це може означати в цьому 

випадку, що незалежна система обвинувачення стає четвертою владою в 

системі розподілу гілок влади, разом з законодавчою, виконавчою і судовою.  

Порівнюючи системи функціонування та організації органів прокуратури 

в країнах Європейського Союзу, ми можемо зробити висновки щодо 

визначення незалежності прокурорів від інших гілок влади шляхом вивчення 

статусу прокурорів разом із правилами призначення та підвищення 

кваліфікації, які їх стосуються. 

Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) (The 

European Commission for the Efficiency of Justice), яка була створена Комітетом 

міністрів Ради Європи у вересні 2002 р., склала короткий огляд ролей та 

обов'язків прокурорів у кримінальних справах у 2016 році в країнах-

учасницях, зводячи список до 14 пунктів [219], а саме: 

− провести або контролювати поліцейські розслідування; 

− провести розслідування; 
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− за необхідності вимагати від судді заходів розслідування; 

− наказувати; 

− представити справу в суді; 

− запропонувати судді вирок; 

− апелювати; 

− контролювати процедуру примусового виконання; 

− припинити справу, не потребуючи рішення судді; 

− закінчити справу шляхом накладення або погодження штрафу чи міри, 

не вимагаючи судового рішення; 

− інші значні повноваження прокурора.  

Ролі в різних типах справ: 

− Роль у цивільних справах; 

− Роль у адміністративних справах;  

− Роль у справах про неплатоспроможність  

За даними досліджень комісії з питань ефективності правосуддя у двох 

країнах (Угорщина та Монако) з 46 учасниць державні прокурори мають 

юрисдикцію щодо всіх чотирнадцяти перелічених доручень. Ще 6 держав 

мають юрисдикцію над усіма цими завданнями, окрім одного, зокрема: 

Болгарія – прокуратура не може припинити справу до накладення або 

погодження штрафу чи міри, не вимагаючи судового наказу; Франція – не має 

жодної ролі в адміністративних справах, Латвія – не виконує ролі у справах 

про неплатоспроможність; Литва, Португалія – прокуратура не може 

припинити справу до накладення або погодження штрафу чи міри без 

необхідності постанови суду, Словаччина – прокуратура не наглядає за 

виконавчим провадженням. 

І навпаки, у п’яти країнах у державних прокурорів є юрисдикція лише 

половини або менше цих завдань: Кіпр, Фінляндія, Ірландія, Мальта, 

Великобританія, Англія та Уельс. 

Проте у всіх державах, за винятком Великобританії (Англії та Уельсу), 

органи прокуратури несуть відповідальність за подання справ до судів (окрім 
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найбільш тяжких злочинів), а також прокурори та структури обвинувачення 

усіх країн-учасниць можуть подавати апеляцію.  

У 38 державах прокурори мають право проводити чи контролювати 

поліцейські розслідування; у 33 – вони вважаються компетентними у 

проведені розслідувань особистого характеру, а у 35 державах державний 

обвинувач може вимагати від судді призначити конкретні слідчі заходи. У 

Данії, Фінляндії, Ірландії, Мальті, Російській Федерації, Словенії, 

Великобританії, Англії та Уельсі прокурори не втручаються у слідчі справи, 

що належать до компетенції поліції чи інших конкретних органів. 

У 28 держав діють норми, які забороняють прокурорам конкретні дії 

щодо притягнення/не притягнення до відповідальності. Це показує наскільки 

делікатним стало дане питання у відносинах між виконавчою владою та 

прокуратурою, вимагаючи конкретного тексту. 

У таких країнах, як Австралія, Канада, Англія й Уельс, Гонконг, Північна 

Ірландія та ПАР керівника прокуратури називають директор державного 

звинувачення (англ. Director of Public Prosecutions), і посада ця є не виборна, а 

така, на яку призначають. Діяльність керівника прокуратури певною мірою 

контролюється генеральним прокурором (Аторней, англ. Attorney-General), 

зазвичай за допомогою офіційних письмових директив, які обов’язково 

публікуються.  

З’ясування відповідності особи посаді прокурора та вищепереліченим 

критеріям, як заявили 24 держави-учасниці, здійснюється шляхом 

призначення випробувального терміну тривалістю від 6 місяців до 5 років. 

Так, наприклад, на Мальті термін випробування становить 6 місяців, а у 

Польщі випробувальний термін відповідає періоду перевірки придатності 

посаді прокурора (стажера прокурора). У Сербії випробувальний термін 

стосується лише заступників прокурора; в Іспанії він становить 8 місяців. У 

Швейцарії стажування, які коливаються від 1 місяця до 1 року, середній – 3 

місяці, існують в 13 кантонах. В Ізраїлі термін випробування стосується 

прокурорів відділу прокуратури поліції. А от у Туреччині, як і в  Ірландії, не 



215 

 

запроваджують термін випробування для призначених прокурорів, але існує 

період стажування перед призначенням на посаду прокурора, причому в 

Ірландії всі державні службовці проходять випробувальний термін за рік до 

підтвердження їх призначення. 

Пенсійний вік, як правило, становить від 65 до 70 років, і інколи 

прокурори можуть залишатися на посаді за певних умов і часто виконують 

конкретні функції. Часто генеральний прокурор призначається на певний 

строк, може бути поновлений або ні. У всіх державах та структурах 

прокурори можуть бути звільнені від своїх обов’язків у дисциплінарному 

порядку. Андорра, Російська Федерація, Швейцарія (для деяких кантонів) та 

Ізраїль вказують, що прокурори або деякі з них призначаються на 

поновлювані терміни. У деяких швейцарських кантонах прокурори 

обираються на визначений термін. На Мальті, після того як прокуратура була 

перетворена на відомство під юрисдикцією уряду, прокурори були прийняті 

на роботу за трудовим договором, але після трьох років служби і більше їхня 

робота вважається невизначеною. 

За дослідженнями Європейської комісії з питань ефективності 

правосуддя, 28 держав та утворень із 46 опитаних зазнали збільшення 

кількості прокурорів з 2010 року. 13 з них зазнали негативних змін у кількості 

прокурорів за період з 2010 по 2016 рік: Данія, Фінляндія, Франція, Ісландія, 

Литва, Люксембург, Республіка Молдова, Чорногорія, Швеція, «колишня 

Югославська Республіка Македонія», Україна, Великобританія – Англія та 

Уельс. На жаль, станом на 2018 р., Україна залишалася «лідером» у Європі в 

антирейтингу кількості прокурорів. 

Таким чином, прокурори відіграють важливу роль у кримінальних 

справах. Однак їм також надаються важливі прерогативи поза сферою 

кримінального права. Вони втручаються у цивільні та / або адміністративні 

справи у 34 державах ЄС та у 17 державах у справи про неплатоспроможність. 

У цілому, присвоєння повноважень державним прокурорам поза сферою 

кримінального права обґрунтоване їх роллю представництва загальних 
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інтересів. Відповідно до європейських стандартів, вони діють від імені 

суспільства та в інтересах суспільства, щоб поважати та захищати права 

людини, підвищуючи таким чином ефективність верховенства права. 

Для ефективного виконання службових обов’язків закон надає 

прокурорам широкий спектр владних повноважень. Їх наявність зумовлює 

особливе становище прокурора серед представників інших професій. Рішення 

прокурора, що базуються на законі, є обов'язковими для всіх громадян, 

посадових осіб, державних і громадських установ та підприємств. Прокурор 

діє від імені держави, у його руках можливість застосування різних санкцій. В 

інтересах правосуддя прокурору надається право у разі потреби втрутитись у 

приватне життя людей, з’ясовувати обставини, які часто намагаються 

приховати від інших, конфісковувати майно та обмежувати за необхідності 

свободу особистості і навіть позбавити її цієї свободи. 

Не дивно, що в очах інших прокурор – це особа, наділена особливою 

владою. Адже від нього значною мірою залежать честь, безпека, добробут та 

спокій громадян. Здатність розумно та законно використовувати цю владу, 

високий рівень особистої відповідальності прокурора за його дії, прийняті 

рішення, їх результати та наслідки є найважливішою професійною вимогою 

до прокурора. 

Предметом уваги сучасних науковців є критерії добору кадрів в органи 

прокуратури. Зокрема, Ю. Чаплинська, аналізуючи досвід Франції та 

Німеччини у реформуванні органів прокуратури та можливості його 

використання в Україні, наголошує, що «…у ФРН в якості ключових 

використовуються вісім критеріїв, яким мають відповідати всі кандидати на 

прокурорські посади. Серед них головні – це здатність усвідомлювати 

справедливість та несправедливість, здатність усвідомлювати надані владу та 

повноваження, здатність витримувати навантаження. З’ясування відповідності 

особи критеріям робиться під час інтерв’ю (співбесіди) шляхом рольової гри, 

отримання відповідей на тестові завдання та в інші способи». [141]. «Крім 

того, кандидат подає звичайні довідки – про стан здоров’я, про відсутність 



217 

 

судимості тощо. Кандидата приймають на конкретну посаду і в конкретну 

прокуратуру. Відразу після початку роботи наказом нового працівника 

закріплюють за досвідченим прокурором, який певний час підписує всі 

документи разом із ним» [141]. 

Функціональне наближення прокуратури до судової гілки влади 

зумовило запровадження в зазначених країнах систем підготовки кадрів для 

органів прокуратури та гарантій діяльності прокурорів, наближеної до тих, що 

були створенні для національних судових систем Франції і Німеччини [141]. 

Ми свідомі того, що старі механізми формування кадрового потенціалу 

прокуратури вичерпали себе. При цьому, як свідчить досвід кадрового 

забезпечення в країнах Європейського Союзу, кадрова політика щодо 

інституту прокурорів має ґрунтуватися на принципах прозорості, системності, 

чесності, професіоналізму, патріотизму, відповідальності, ініціативності, 

демократизації. Законодавство країн Європейського Союзу чітко регулює 

питання статусу прокуратури у загальній системі державної служби, її 

кадрового забезпечення, виходить із позицій уніфікованості загальних вимог 

до кандидатів на посаду  та чіткої регламентації професійних вимог.  

Зазначимо, що за період 1991 – 2020 рр. відбулися кількісні й якісні 

зрушення у доборі  кадрів прокуратури як на державному, так і на 

регіональному й місцевому рівнях. Важливим напрямом адаптації 

національного законодавства є вдосконалення системи підготовки, відбору та 

зарахування претендентів на посади прокурорів. В Україні статус прокурора,  

фактично, регулюється Конституцією  України, численними державними 

законами,  постановами Верховної Ради, підзаконними нормативно-

правовими актами. Насамперед, визначимо формальні ознаки, що 

характеризують динаміку процесу кадрового добору прокурорів. 

Підкреслимо, що ще у 1995 році Україна взяла на себе зобов’язання 

трансформувати прокуратуру з карального органу на інституцію, яка 

імплементує європейські стандарти. Лише 14 жовтня 2014 року був ухвалений 

новий Закон «Про прокуратуру» [51]. Закон передбачив ліквідацію слідчих 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1697-18
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підрозділів у прокуратурі, обмежив діяльність прокуратури. З метою 

забезпечення прозорості в процесі добору кадрів та притягнення до 

дисциплінарної відповідальності чи звільнення прокурорів засновано органи 

самоврядування – Раду прокурорів і Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

прокурорів.   

 Помітним етапом,  що передбачав трансформацію пострадянської 

структури став 2016 рік, коли відповідно до  змін у Конституції України 

прокуратуру визнано частиною системи правосуддя. Згідно з цим прокуратура 

отримала функції процесуального керівництва за досудовим розслідуванням і 

підтримання публічного обвинувачення в суді.  Представництво інтересів 

держави в суді залишалося для виняткових випадків.  Водночас, навіть за 

формою цей процес не завершено, оскільки не приведено у відповідність до 

Основного Закону Кримінальний процесуальний кодекс, Кодекс про 

адміністративні правопорушення, Закон про оперативно-розшукову 

діяльність. 

Діяльність прокурора, мабуть, найбільш багатогранна порівняно з 

діяльністю представників усіх інших юридичних спеціальностей і 

характеризується високим ступенем відповідальності. Певна універсальність 

та специфіка цієї діяльності, державна значимість функцій, що виконуються 

прокурором, зумовлюють широке коло вимог до неї. Так, загальні вимоги до 

претендентів на посаду прокурора різного рівня, процедуру подання 

документів тощо сформульовано у Розділі 5, ст. 27–30 Закону України «Про 

прокуратуру» [51]. Згідно зі ст. 27, основними  вимогами до кандидатів на 

посаду прокурора є: «вища юридична освіта (за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста або магістра), стаж роботи в галузі права не менше двох 

років (для окружної прокуратури) та володіння державною мовою» [51]. 

Водночас «не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: 1) 

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною; 2) має захворювання, 

що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; 3) має незняту чи 

непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за 
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вчинення корупційного правопорушення» [51]. Підвищена відповідальність 

прокурора за кожну його дію зумовлює необхідність співвіднесення кожного 

кроку з інструкціями кримінально-процесуального закону та підзаконних 

актів. Фундаментальні та спеціалізовані юридичні знання у поєднанні зі 

здатністю застосовувати їх у процесі прокурорського нагляду є обов’язковою 

вимогою його професії, і тому вища юридична освіта, досвід роботи є 

неодмінною умовою призначення прокурора так само, як наприклад, вища 

медична освіта – неодмінна умова для медичної практики. 

Високий рівень суспільної відповідальності правників, обумовлений 

вимогами до їх професійної діяльності, включаючи професійну етику, 

спонукав Уряд України до розроблення та впровадження Концепції розвитку 

юридичної освіти. Головним акцентом змін є (попри номінальне закріплення 

наглядових функцій за прокурором) забезпечення дотримання прав людини як 

ціннісної основи якісних суспільних змін. Саме тому Проект концепції 

розвитку юридичної освіти (2020), серед іншого, наголошує на основній меті 

останньої – «формування готовності «до захисту прав людини та 

основоположних свобод, утвердження верховенства права», бути «відданими 

принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, 

неупередженості, незалежності, співпереживання та дотримання високих 

етичних стандартів» [220]. 

Проблемою, яка потребує розв’язання, є відсутність галузевого 

стандарту освітнього ступеня магістра, що завдає шкоди підготовці якісного 

фахівця, при тому, що Міністерство освіти і науки України ще й не 

заборонило перехресний вступ на магістратуру за спеціальністю 081 «Право». 

Це, у свою чергу, формує ситуацію недостатнього рівня та відсутності 

спадкоємності теоретичних знань та практичних навичок у значної частини 

випускників ЗВО України. Проаналізувавши навчальні програми в закладах 

вищої освіти, які здійснюють підготовку правників, доводиться констатувати, 

що вони мають розгалужену спрямованість. Як правило, це відповідає 

напрямку наукових зацікавлень випускової кафедри, що не завжди 
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кореспондує із потребою формування необхідних компетентностей для 

реалізації прокурорської діяльності, а також досягнення стратегічних 

пріоритетів реформи правосуддя в Україні. 

Можна стверджувати, що формально питання навчання «упродовж 

життя» реалізовується. Так, в Україні створена і діє система підготовки та 

підвищення кваліфікації правоохоронців, яка забезпечує підвищення рівня 

професіоналізму й компетентності кадрів прокуратури та безперервності 

їхньої освіти. Зокрема, працівники прокуратури упродовж  року можуть 

підвищувати свою кваліфікацію, навчаючись у Національній академії 

прокуратури, поповнюючи недостатній рівень теоретичних знань, практичних 

навичок, укладання процесуальних документів, освоєння правил 

прокурорської етики. Але навчання не спрямовується на усесторонній 

розвиток кадрового потенціалу.  Безперечно, у центрі уваги має стояти 

пріоритет професійних якостей фахівця для органів прокуратури, однак ми не 

виявляємо і не враховуємо індивідуальні можливості претендентів з метою їх 

ефективної результативної роботи. 

На наш погляд,  використання сучасних методик та технологій для 

виявлення наявного потенціалу особистості з метою якісного його розвитку 

має бути присутній на етапі відбору кандидатів на навчання. У процесі 

навчання слід корегувати відповідні вміння на навички майбутніх прокурорів 

з метою формування необхідної «професійної карти» для працівника в  

демократичному суспільстві, яка б відповідала глобальним тенденціям 

розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних сферах. 

Основним принципом освіти працівників прокуратури має стати 

випереджальний характер, тобто підготовка повинна бути спрямована на 

опанування новітніми технологіями, інноваційними методами роботи тощо, 

враховуючи і тип посади, яку обіймають. Таким чином, процес навчання слід 

розглядати як шлях розкриття індивідуальних здібностей, оволодіння 

інноваційними методиками і техніками роботи за фахом.  
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Ще одним кроком на шляху трансформаціїї стало перезавантаження 

органів прокуратури згідно із реформою 2019 року. Вирішенням кадрової 

проблеми мала стати атестація діючих прокурорів у три етапи. Згідно із 

наказом Генерального прокурора Р. Рябошапки № 221 від 3 жовтня 2019 року 

[221], перевірці підлягають  професійні знання прокурорів та їхня 

доброчесність. Через систему тестового контролю передбачено перевірку 

рівня знань законодавства та вміння його застосовувати для ефективного 

виконання прокурорських обов’язків. Наступним етапом визначено перевірку 

загальних здібностей прокурорів шляхом виконання абстрактно-логічних та 

вербальних завдань. Перед третім етапом «проводиться документальна 

перевірка доброчесності прокурорів (шляхом можливого отримання 

інформації з усіх органів прокуратури, у Раді прокурорів України, секретаріаті 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національному 

антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, 

Національному агентстві з питань запобігання корупції, інших органах 

державної влади), а згодом співбесіда у «форматі засідання комісії та 

включатиме в себе виконання практичного ситуаційного завдання»» [221]. 

З цією метою згідно із відповідними наказами [222], для атестації 

прокурорів було створено дві кадрові комісії. До складу комісій увійшли 

працівники Офісу Генерального прокурора, Національної академії 

прокуратури, представники міжнародних неурядових організацій, проектів 

міжнародної технічної допомоги та дипломатичних місій (Міжнародної 

організації права розвитку, Громадської організації «Правозахисна 

ініціатива», Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів тощо). За задумом, кадрова комісія, 

враховуючи всю зібрану інформацію та надані прокурором пояснення, матиме 

можливість прийняти виважене рішення щодо доброчесності прокурора та 

відповідності його поведінки вимогам професійної етики. Оскільки у роботі 

кадрової комісії беруть участі фахівці, що залежать у своєму рішенні від 

Офісу генерального прокурора, вважаємо, що присутність  представників 

https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=208464
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медіапростору, авторитетних психологів, представників регіональних 

юридичних шкіл матиме додаткові шанси до унезалежнення роботи означених 

комісій та перевірки індивідуальних здібностей кандидатів.  

Атестація як складова механізму формування кадрового потенціалу 

прокуратури є однією з специфічних, оскільки при відборі кадрів 

застосовуються методи оцінювання, також оцінюються набуті знання при 

проходженні співбесіди та виконання письмового завдання. Особливою 

важливою складовою  в оцінці діяльності прокурора виступає атестація, 

оскільки від правильності застосування технологій оцінки та їх адекватності, 

відповідності, визначається майбутня професійна доля фахівця. У то й же час, 

атестація дала змогу виявити непрофесіоналізм у кадровому корпусі 

прокурорів.  За два дні, у березні 2020 р., із числа 1 088 прокурорів не склали 

іспит 197, не з’явились 117. Приблизно 30% кадрового складу прокуратур не 

відповідає встановленим вимогам [223]. Такий результат може свідчити про 

декілька аспектів проблеми. По-перше, про суб’єктивні чинники при 

отриманні посади; по-друге, навчання не відповідає реальним потребам 

діяльності прокурора; по-третє, невміння  фахівця на посаді прокурора 

застосовувати набуті в період навчання компетентності, або ж,  ще у гіршому 

випадку, відсутність спеціальної освіти.     

Аналізуючи механізм і результати атестації, ми не можемо сказати, що 

рішення є цілком об’єктивні після другого та третього етапу атестування. 

Окрім цього, варто  наголосити, що законодавством не встановлено чітких 

вимог до необхідних морально-ділових якостей прокурорів. Доброчесність 

прокурора розуміється лише як антикорупційна складова діяльності. Але 

доброчесність полягає в: 

– повазі до інших людей, незважаючи на їх місце в соціальній ієрархії та 

матеріальний добробут. Одним з її проявів є повага до часу інших людей. 

Сьогодні не тільки в правоохоронній сфері великої ваги набуває вміння 

посадової особи цінувати свій час і час підлегих та інших залежних осіб. 

Затягнені наради, нерегламентовані прийоми відвідувачів, невмотивовано 
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довгі безпосередні та телефонні розмови є недоліком роботи багатьох 

керівників; 

– непідкупності, неупередженості й об’єктивності оцінки справи; 

– емпатії до людей, умінні в будь-якому звинуваченому бачити людину, 

розуміючи мотиви її поведінки та враховуючи обставини її життя; 

– толерантності, що виявляється в терпимості до проявів поведінки 

людей, їх ціннісних орієнтирів, релігійних і політичних поглядів і под. У 

роботі прокурора толерантність виявляється, з одного боку, у ставленні до 

колег, передусім підлеглих і нижчих за статусно-посадовою ієрархією, а, з 

другого, – щодо відвідувачів, підсудних, їх родичів та ін.; 

– неупереджене ставлення до колег до інших учасників судового процесу. 

Позиціонування рівномірного доброзичливого ставлення до кожного 

працівника установи й уникнення демонстрації яскраво вираженої симпатії / 

антипатії до людей повинні стати невід’ємними складниками комунікативної 

поведінки прокурора. Упередженість і нерівномірність у ставленні до колег та 

інших учасників судового процесу дуже легко ідентифікувати: а) візуальний 

контакт (з особами, які симпатизують особі, вона має частотний контакт), 

б) рукостискання та інші тактильні контакти / їх відсутність щодо певних осіб; 

в) уживання неформальної мови, жартів, пестливих чи скорочених варіантів 

імен щодо певних людей, звертання на -ти / -Ви; г) частотність спілкування з 

одними особами та утрудненість потрапляння на прийом 

«непривілегійованих» колег чи відвідувачів. Упереджене ставлення до колег 

знаходить місце і в розподілі завдань, винагород, мотивації, а також під час 

зборів і нарад; 

— некофліктність. Як і інші працівники правоохоронних органів, 

прокурор повинен знати причини конфліктів, особливості людської 

природи, що є передумово їх виникнення, уміти запобігати конфліктним 

ситуаціям, застосовувати гармонізуючі комунікативні стратегії. Однією з 

основ уникнення конфліктів у будь-якій сфері діяльності є справедливість у 

розподілі обов’язків, ресурсів і винагород. А це, у свою чергу, вимагає від 
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прокурора поведінки як на роботі, так і за її межами, що засвідчує високі 

моральні стандарти.  

Підкреслимо, що для визначення комплексу вимог, які професія висуває 

до прокурора, була розроблена професіограма прокурорської діяльності [224], 

де виділяються наступні компоненти професійної психологічної готовності 

прокурорів до професійної діяльності: 

1. Мотиваційний компонент – система мотивів, що стимулюють 

професійну діяльність працівника прокуратури, позитивне ставлення до 

службової діяльності; усвідомлення соціальної значущості своєї професійної 

діяльності та необхідності її здійснення як свого соціального та професійного 

обов’язку; бажання підвищити рівень професійних знань; розвинена 

правосвідомість. 

2. Емоційно-вольовий – високий рівень вольового контролю, 

спрямованості на виконання завдання, цілеспрямованість поведінку, емоційна 

стійкість. 

3. Когнітивний – відповідний рівень розвитку пізнавальних процесів; 

розуміння завдань, знання засобів досягнення цілого; наявність професійних 

знань, включаючи психологічні знання, необхідні для професійної діяльності 

прокурора. 

4. Операційний – система навичок, необхідних для ефективного 

здійснення професійної діяльності, включаючи професійні психологічні 

навички (аналітико-психологічні навички; тактико-психологічні навички; 

техніко-психологічні вміння та навички; навички спілкування; гнучкість у 

виборі стилю спілкування; володіння різними способами вирішення 

конфліктних ситуацій; розвинені організаційні навички). 

5. Особистісний – професійно важливі індивідуально-психологічні 

характеристики особистості працівника прокурора (чесність, принциповість, 

відповідальність, дисциплінованість, емоційна врівноваженість, високий 

рівень вольового самоконтролю поведінки, стресостійкість, 

комунікабельність, вільне володіння вербальними та невербальними засобами 
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спілкування, проникливість, спостережливість, висока розумова 

працездатність, високий рівень розвитку морально-правової свідомості). 

Ми поділяємо думку, що інформаційно-аналітичні здібності є важливим у 

діяльності прокурора. Так, прокурор працює з інформацією економічного та 

технічного змісту, вивчає повідомлення людей, аналізує різні документи 

господарської, трудової та інших видів діяльності. Пізнавальна діяльність 

здійснюється також при аналізі відповідності, достовірності та процесуальної 

допустимості доказів. Прокурори повинні володіти аналітичними навичками 

тлумачити закони та норми, застосовувати кримінальне законодавство до 

фактів та визначати значення свідчень чи інших доказів. Прокурор ретельно 

перевіряє всі докази підсудного і порівнює їх з іншими даними по справі, 

наприклад, з висновком експертизи, з доказами, отриманими в ході 

оперативно-розшукової діяльності. Аналіз також полягає в оцінці правдивості 

свідчень свідків на основі таких чинників, як упередженість або 

невідповідність тверджень. Здійснюється серйозна оцінка і непрямих доказів, 

а особи підсудного та потерпілого ретельно і всебічно вивчаються. 

Аналітична діяльність прокурора необхідна і для розуміння сутності злочину. 

Прокуратура постійно контролює виконання законів, законність судових 

рішень у цивільних справах, законність дій поліції тощо. Її пізнавальна 

діяльність ґрунтується на ретельному вивченні законодавства, його чіткому 

дотриманні, особливо процедурних правил під час попереднього слідства. 

Пізнавальна діяльність прокурора особливо активна під час нагляду за 

законністю судових рішень у кримінальних та цивільних справах. 

Прокурор ретельно вивчає документацію, що надходить з апарату голови 

адміністрації, аналізує зміст актів та їх проектів, порівнює прийняті 

документи з чинним законодавством та робить висновки. У таких випадках 

він попереджає адміністрацію про можливі порушення закону. Пізнавальна 

діяльність прокурора має велике значення також у нагляді за виконанням 

законодавства про адміністративні правопорушення. 
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Здійснення прокурором процесуальної функції обвинувачення – це 

практичне, послідовне втілення об’єктивних висновків, яких він досяг, 

переконання у вині підсудного та доказ останньої. Вимоги об’єктивного 

підходу до вирішення будь-якої кримінальної справи є як юридичними, так і 

глибоко моральними. Звинувачення і засудження невинних, несправедливе 

покарання грубо порушують закон і різко конфліктують з моральними 

нормами. Лише абсолютне переконання у вині підсудного дає прокурору 

юридичне та моральне право підтримувати обвинувачення, вимагати 

засудження та покарання цієї особи. 

Ось чому одним з головних моральних приписів діяльності прокурора є 

те, що він не повинен підтримувати обвинувачення будь-якою ціною, 

незважаючи на будь-які повороти справи в суді. У своєму рішенні прокурор 

повинен керуватися тільки обставинами справи. Водночас він виходить із 

власного внутрішнього переконання і має право у відповідних випадках 

частково або повністю відмовитись від обвинувачення. 

Слід зазначити, що всі компоненти готовності до професії 

взаємопов’язані. Зниження рівня розвитку будь-якого компонента допоможе 

знизити ефективність професійної діяльності. У то й же час, відсутні 

інструменти законодавчої перевірки «м’яких навичок» прокурорської 

діяльності.  Враховуючи наведене, при професійному відборі прокурорів 

поряд з проведенням атестації, констатацією характерних рис професіограми 

прокурора,  вважаємо за доцільне використовувати також методики, що 

застосовуються у сучасному менеджменті: методи оцінки морального, 

інтелектуального, культурного, психолого-фізіологічного, управлінського, 

творчого потенціалів фахівця (оцінювання спеціальними експертами). 

Використання тих чи інших методів професійного відбору залежать від 

класифікації посад, на які добираються фахівці, а також від сфери 

прокурорської діяльності. Атестація фіксує наявні професійні здібності та 

навички прокурора, залишаючи поза увагою його потенційні можливості та 

здатності, які дають змогу спрогнозувати подальшу продуктивну діяльність. 
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На наш погляд, варто вести мову про культуру прокурорської діяльності та 

законодавчо закріплені інструменти її перевірки при врахуванні 

індивідуальної карти професійних здібностей та можливостей реалізації 

роботи прокурора у конкретному підрозділі. 

Культура прокурорської діяльності – це законодавчо врегульовані 

способи, засоби, прийоми і методи цілеспрямованого забезпечення 

повноважень прокурора, що базуються  на відповідних компетентностях. 

Культура прокурорської діяльності включатиме управлінські, організаційні 

навички, комунікативну компетентність та високі морально-етичні якості. 

Деякі особливості праці прокурорів пов’язані з організаційними 

принципами побудови органів прокуратури. Так, згідно з положенням ст. 7 

Закону України «Про прокуратуру», «систему прокуратури України 

становлять: 1) Офіс Генерального прокурора; 2) обласні прокуратури; 3) 

окружні прокуратури; 5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура», а 

«Єдність системи прокуратури України забезпечується: єдиними засадами 

організації та діяльності прокуратури; єдиним статусом прокурорів; єдиним 

порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів; фінансуванням 

прокуратури виключно з Державного бюджету України; вирішенням питань 

внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського 

самоврядування» [51]. 

Таким чином, система органів прокуратури є ієрархічною та 

централізованою структурою. У психологічному плані така організація 

визначає специфіку стилю керівництва та управління органами прокуратури. 

Тому, індивідуально-психологічні особливості керівника та стильові 

особливості його взаємодії з підлеглими багато в чому визначають стиль 

роботи підлеглих, стан психологічного клімату в підрозділі та інші чинники, 

що впливають на результативність роботи даного органу прокуратури. 

Зазначені особливості проявляються і в характеристиках стилю 

керівництва органами прокуратури. Стиль керівництва у найбільш загальному 

вигляді – це специфічна індивідуальна система способів діяльності керівника, 
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методів і прийомів його впливу на підлеглих і взаємодії з ними. Починаючі від 

30-х років ХХ ст., коли К. Левіном, Р. Ліппітом і Р. Уайтом було 

запропоновано тричленну модель лідерства, що включає авторитарний, 

демократичний і ліберальний стилі, дана класифікація до сьогодні вважається 

класичною [225]. 

Директивний (авторитарний) стиль характеризується тим, що керівник 

орієнтований на власні думки і оцінки, він самостійно, без обговорення в 

колективі виробляє і приймає рішення з найважливіших питань 

життєдіяльності підрозділу, не прагне радитися з підлеглими, враховувати їх 

побажання. Такий керівник звичайно дистанційований від співробітників, 

формальний у взаємодії з ними, негативно ставиться до критичних зауважень, 

не любить визнавати свої помилки. Він прихильник жорсткої дисципліни, 

схильний ретельно контролювати роботу підлеглих. Зазвичай ігнорує їх 

ініціативу, творчу активність [225]. 

При колегіальному (демократичному) стилі вимогливість до підлеглих і 

прагнення до дотримання дисципліни поєднується у керівника з довірою до 

них, справедливістю в оцінках їх праці. Він не боїться делегувати працівникам 

частину своїх повноважень і розділяти відповідальність, дає можливість їм 

діяти самостійно і проявляти ініціативу. Такий керівник регулярно обговорює 

в колективі стан справ, демократичний при прийнятті рішень. Він не боїться 

визнати свою неправоту, при взаємодії з підлеглими ввічливий і тактовний 

[225]. 

Керівник, який використовує ліберальний стиль управління, мало 

втручається в роботу підлеглих, тримається відсторонено, дистанційований 

від них, вважає за краще не проявляти активності, безініціативний [225]. 

Багато дослідників вважають, що директивний (авторитарний) стиль 

керівництва найбільш ефективний у складних, екстремальних умовах 

діяльності колективу, коли присутня гостра необхідність швидко приймати 

важливі управлінські рішення, оперативно реагувати на зміни оточення. У 

більш спокійних, звичайних умовах життєдіяльності підрозділу найбільш 
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прийнятний колегіальний (демократичний) стиль управління, який зазвичай 

кращий для співробітників, бо позитивно впливає на соціально-психологічний 

клімат, відносини в колективі. Разом з тим деякі автори вважають, що і в 

екстремальних умовах директивний (авторитарний) стиль часто буває 

малоефективним [16]. 

Уважаємо, що сьогодні в органах прокуратури домінують директивний 

(авторитарний) і колегіальний (демократичний) стилі управління, а потурання 

зустрічається вкрай рідко.  

Широка поширеність директивного (авторитарного) стилю управління 

проявляється, наприклад, в оцінках керівників, отриманих від їх підлеглих. 

Так, серед різних позитивних якостей керівників прокуратури відносно рідко 

називалися справедливість і правильність оцінки підлеглих (зокрема, при 

розподілі виробничого навантаження), здатність надавати можливість 

підлеглим проявляти ініціативу, уважне ставлення до думок підлеглих, вміння 

відстоювати їх інтереси перед вищим керівництвом, а також тактовність, 

витриманість [226]. 

Сказане не означає, що в органах прокуратури повністю домінує 

директивний (авторитарний) стиль управління. Сьогодні у багатьох 

підрозділах відомства стає більш поширеним колегіальний (демократичний) 

стиль управління. Багато керівників ефективно застосовують його в своїй 

управлінській практиці, а найбільш досвідчені з них демонструють змішаний 

стиль керівництва, вміють гнучко змінювати тип і характер взаємодії з 

підлеглими залежно від виробничої ситуації (наприклад, обговорювати в 

колективі основні проблеми, напрямки роботи, «вузькі місця» в умовах 

«штатного» режиму діяльності, враховувати побажання співробітників при 

прийнятті кінцевого рішення і, водночас, швидко самостійно приймати 

необхідні рішення при «авралі») [226]. 

У зв’язку з цим необхідно відзначити, що демократичний стиль 

управління (на відміну від ліберального) не є якимось чужорідним явищем 

для органів прокуратури. У відомстві, поряд з принципом єдиноначальності, 
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діє і принцип колегіальності, в тому числі і при виробленні управлінських 

рішень. У цілому для прокуратури (в тому числі і з точки зору психології 

управління) актуальною проблемою є пошук оптимального співвідношення 

принципів єдиноначальності і колегіальності, а також пов’язаних з ними 

принципів централізації – децентралізації управління та діяльності в цілому. 

Організаційні навички. Це проведення зустрічей з громадянами, 

посадовими особами, отримання необхідної інформації, підготовка 

документів, виступ на судових засіданнях, оперативних нарадах, розробка 

документів про правовий та соціальний захист прокурорів, сприяння їм тощо. 

Наприклад, окружний прокурор керує діяльністю прокуратури, особисто 

відповідає за її ефективність та якість, організовує роботу своїх помічників, 

технічних працівників, приділяє особливу увагу роботі з персоналом: 

прикріпляє до молодих спеціалістів досвідчених прокурорів (наставників); 

здійснює постійне керівництво організацією взаємодії прокуратури з іншими 

правоохоронними органами (поліцією, слідчими, адвокатурою та судом). 

Прокурор здійснює контроль за законністю розслідування різних дій за їх 

юридичною природою, об’єктом кримінального правопорушення, способом 

вчинення злочину, фактичною стороною конкретної розслідуваної події. 

Постійний перехід від однієї справи до іншої, процес переключення з 

одного кола питань на інший, які іноді не мають між собою нічого спільного, 

часта зміна осіб, з якими повинен працювати прокурор, – усе це пов’язано з 

подоланням серйозних психологічних труднощів. 

Прокурори беруть участь і повинні готувати кілька справ до судового 

розгляду або доказу вини. Управління справами вимагає, щоб прокурори 

встановлювали межові терміни для викликів у суд та інших судових розглядів, 

зберігали контактну інформацію для свідків та відслідковували дати судових 

засідань. Здатність організовувати також сприяє плануванню судових 

процесів шляхом прийняття рішення про порядок представлення свідків та 

подання доказів. 
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Конструктивними навичками прокурора є розробка спільних програм 

правоохоронних органів з метою посилення охорони громадського порядку, 

захисту законних прав та інтересів громадян, забезпечення їх безпеки. 

Важливе значення має планування роботи слідчо-оперативних груп, перевірки 

законності діяльності податкових служб тощо. Відповідно до ст. 6 Закону 

України «Про прокуратуру», прокурор інформує органи влади та органи 

самоврядування про результати своєї діяльності [51]. 

Плани роботи прокуратури передбачають нагляд за законністю судових 

рішень та нормативно-правових актів, дотриманням законів у соціальній сфері 

та економіці, заяви прокурорів у судових засіданнях, підтримку державного 

обвинувачення в суді та протестом проти незаконних судових рішень у 

кримінальних та цивільних справах.  

Конструктивна діяльність прокурора пов’язана з постійною реакцією на 

порушення закону адміністративними органами: він робить висновки, 

направляє протести, звернення в поліцію, суд, податкову інспекцію тощо.  

Наголосимо, що функції органів прокуратури в цілому ставлять 

надзвичайно широкий спектр різноманітних завдань, які повинен вирішувати 

прокурор у своїй професійній діяльності. Предметом дослідження є події, 

пов’язані з усіма аспектами суспільного та особистого життя людей. 

Доводиться розбирати їхню службову діяльність та особисті стосунки, 

заглиблюватися у роботу підприємств та установ, оцінювати поведінку 

людини у будь-яких ситуаціях. Багато завдань, з якими стикаються прокурори 

при виконанні своїх службових функцій, не мають простого, однозначного 

рішення, досягнутого на основі стандартного алгоритму дій. Вони вимагають 

творчого підходу, наявності у представників цієї професії таких якостей, як 

розвинена уява, інтуїція, евристичне мислення. Таким чином, необхідно 

відзначити ще одну особливість роботи прокурорів, що є надзвичайно 

важливою з точки зору психологічного аналізу, – її творчий характер. 

Професійна діяльність прокурора характеризується також великою 

кількістю контактів з різними людьми, з якими йому доводиться спілкуватися 
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у службових справах. Прийом скарг та заяв від громадян, спілкування з 

особами, покликаними давати пояснення під час прокурорських перевірок 

порушень закону, взаємодія з посадовими особами різних державних органів 

та управління, особиста участь прокурора в різних слідчих діях в управлінні 

розслідування злочинів, у судовому провадженні як прокурора – усе це різні 

типи ситуацій, в яких здійснюється комунікативна діяльність прокурора, що 

проходить у формі процесуального та непроцесуального спілкування. 

Аналізуючи комунікативний аспект роботи прокурора, ми можемо 

виділити два різні класи ситуацій та відповідні два психологічні механізми 

взаємодії, у межах яких здійснюється спілкування. По-перше, це 

міжособистісна взаємодія в діаді або в невеликій групі (наприклад, при 

отриманні скарг від громадян); по-друге, публічний виступ перед аудиторією 

(наприклад, у судовому засіданні). Кожна з цих ситуацій вимагає від 

прокурора конкретних навичок та спеціальних психологічних властивостей. 

Так, у першому випадку потрібні хороші знання засобів міжособистісної 

взаємодії – механізмів рефлексії, ідентифікації, емпатії, вміння слухати 

партнера по діалогу, вміння правильно розуміти та інтерпретувати його 

невербальні прояви, мотиви та механізми поведінки, щоб можна було 

розмежувати правдиві та неправдиві свідчення. У другій ситуації 

найважливішим є володіння мистецтвом публічного виступу, розвинена 

культура мовлення, його чіткість, зрозумілість, правильність, переконливість, 

виразність та образність, добре володіння механізмами комунікативного 

впливу на аудиторію. Переконання також передбачає володіння важливими 

доказами, фактами та законом; уникання суперечностей та нелогічних 

аргументів. 

Висока комунікативна культура прокурора найяскравіше репрезентована 

у мистецтві публічних виступів і виголошенні судових промов. Від промов 

осіб, задіяних на суді, залежить перебіг і вирішення справи, що винесена на 

розгляд. Так, висока комунікативна культура особи, яка працює в 

правоохоронних органах, передбачає: 
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— уміння слухати, передусім осіб, нижчих за рангом, колег, підлеглих, 

підсудних, їх родичів, свідків, відвідувачів тощо. Загальновідомим є факт, що 

передавання інформації від вищого до нижчого за статусом є більш 

ефективним, ніж те, що має низхідний характер. Підлеглі «чують» своїх 

керівників набагато краще, ніж керівники підлеглих, тому особа, яка обіймає 

високу посаду, повинна виявляти більшу увагу до інформації, яку 

повідомляють особи, нижчі від неї у статусно-посадовій ієрархії, 

застосовуючи різні техніки активного слухання; 

— грамотність мовлення: нормативність, зокрема відповідність 

вимогам офіційно-ділового стилю сучасної української мови; відсутність 

нелітературних різновидів мови, зокрема русизмів, діалектизмів, сленгової 

лексики, жаргону і под.; 

— логічність і послідовність мовлення, що забезпечується відповідною 

структурою певного мовленнєвого жанру, зв’язком її складників; умінням 

говорити по суті; 

— доречність мовних засобів — передбачає співвідношення мовних 

засобів з метою, темою, змістом промови та іншими екстралінгвальними 

факторами; уміння використовувати мовні засоби відповідно до ситуації з 

урахуванням екстравербальних засобів спілкування; 

— точність мовлення — використання тих мовних засобів, які можуть 

найвлучніше і правильніше передати думку і забезпечити однозначність. 

Порушення точності викладу призводить до спотворення інформації, що 

загалом негативно позначається на справі та іміджі прокурора; 

— виразність мовлення, що забезпечує переконливість. Виразність 

мовлення базується на вмінні добирати відповідні слова, будувати речення 

оптимальної структури, наводити приклади, добирати факти [227, c. 473]. 

У період Радянського Союзу судова мова відзначалася нормативністю та 

відповідністю закону [228, с. 71]. Сучасна судова характеризується 

стандартизованістю та клішованістю, насиченістю фаховою термінологією та 

безособовістю,  проте зміни в законодавстві засвідчують необхідність надання 
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судовим промовам жвавості, певної емоційності та образності, що робить їх 

переконливими і більш впливовими. Прокурор повинен володіти навичками 

задіяння емоційного інтелекту, який є домінантним щодо раціонального. 

 Водночас слід відзначити, що «змагальний характер судового процесу 

створює ілюзію важливості емоційної складової судового виступу» [229, 

с. 110]: дуже часто у судовій практиці має місце презумпція помилковості 

емоційних оцінок. З огляду на це надто часте використання таких прийомів, 

як несподіванка, апеляція до почуттів, створення емоційної напруги, 

театральних ефектів тощо [230, с. 166-171; 231], є не тільки недієвим, але й 

може зашкодити судовому процесу.  З іншого боку, однотипні та 

громіздкі конструкції, ускладнені дієприкметниковими та дієприслівниковими 

зворотами, однорідними членами речення, дифузна й абстрактна лексика, 

безособові речення, сформульовані за статтями законів, зловживання 

типовими мовними формулами офіційно-ділового стилю, нанизування 

іменникових форм родового відмінка є тяжкими для сприйняття пересічними 

громадянами і мають низький рівень переконливості. 

 Під час тривалих промов домогтися уваги слухачів ще важче, тому 

важливо вміти згортати інформацію, складні речення заміняти простими, 

перетворювати звороти на окремі короткі речення, клішовані форми оживляти 

елементами загальновживаної лексики.  

 Високий рівень «судоговоріння» полягає в: 

1) глибокому знанні суті справи, що розглядається; 

2) знанні фактів і процедури; 

3) правильному формулюванні своїх думок, зрозумілими для загалу; 

4) володінні ораторським мистецтвом [228, с. 72]. 

 Останнє передбачає уміння утримувати увагу гетерогенної й часом 

численної аудиторії та домогтись глибокого розуміння і схвалення своєї 

позиції, оголошеної привселюдно.  За вдалими виступами ховається не тільки 

великий досвід оратора, але й підготовка до нього. Запорукою успішного 
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виступу є виступ, який базується на ретельно підготовленому матеріалі та 

творчості.  

 З огляду на сказане прокурор повинен володіти навичками ефективного 

спілкування, уміти розбиратися в людях і будувати свою комунікативну 

поведінку з урахуванням екстралінгвальних факторів, не виходячи за межі 

своїх повноважень і законодавчих норм. 

Морально-етичні навички. Посадова інструкція прокурора передбачає 

можливість справедливого та неупередженого вирішення питання щодо 

притягнення чи непритягнення до відповідальності обвинуваченого та яким 

чином. Прокурорам слід уникати етичних помилок, таких як приховування 

доказів, які можуть заперечувати провину, використання неправдивих доказів 

та неправильне поводження з законом чи фактами. Етична поведінка іноді 

означає вчинення дій, які запобігають несправедливому обвинуваченню. 

Прокурору часто доводиться долати небажання підсудного давати 

правдиві чи навіть будь-які свідчення. Йому доводиться долати спроби 

окремих свідків або навіть жертв приховати деякі важливі обставини справи. 

Він може зіткнутися з прямим протистоянням тих, хто зацікавлений у 

результаті справи. З цих та інших причин часто виникає напружена ситуація в 

судовому засіданні. У цих екстремальних умовах важливим стає бездоганне 

дотримання прокурором усіх моральних правил поведінки. Особливо 

важливим є тактовність у поєднанні з суворістю і офіційністю. Прокурор не 

має права проявляти дратівливість, ображати. 

З моральної точки зору погрози стосовно підсудного, потерпілого, свідків 

абсолютно неприйнятні в будь-якій формі, якщо їх показання в суді з будь-

якої причини відрізняються від показань, наданих ними під час попереднього 

розслідування. 

Загалом прокурор у своїй поведінці на слуханні не може виходити з того, 

що він має якісь переваги перед іншими особами, які беруть участь у 

судовому процесі. Він зобов’язаний дотримуватись коректності стосовно суду 

та стосовно свого процесуального противника.  
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Багато років питання професійної етики юристів обговорювалися в 

межах судової етики, як один із видів професійної етики.  Наприкінці 80-х – 

початку  90-х років XX століття термін «судова етика» поступово замінюється 

більш загальним – «юридична етика», «професійна етика юриста», 

додержання якої дозволяє спрямовувати використання і застосування норм 

права у морально-етичне русло. Юридична етика – це вчення про моральні 

основи юридичної діяльності, якості представників юридичної професії та 

моральні відносини, що складаються у процесі її здійснення. Професійна 

етика прокурора є частиною загальнолюдської етики, до складу якої належать 

моральна свідомість і моральна практика (Рис 1). 

 

Рис. 1.  Співвідношення понять «загальнолюдська етика», «професійна 

етика», «юридична етика», «професійна етика прокурора». 

 [Розроблено автором] 

 Прокурор – не просто юрист, а еліта юриспруденції, тому його морально 

етичні принципи повинні бути на високому рівні, як під час виконання 

службових обов'язків, так і в позаслужбовий час. Тобто професійна поведінка 

прокурора має бути його стилем повсякденного життя [232].  

Поряд з ознаками, що мають загальне значення для юристів будь якої 

спеціальності, робота прокурора передбачає наявність у нього специфічних 
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рис характеру. Насамперед,  це переконаність у справедливості й соціальній 

значимості справи, якій він присвятив своє життя, відповідна спрямованість 

на досягнення поставленої мети, підкріплена активною і послідовною 

діяльністю, високі вольові якості. Неабияке виховне значення мають етичні 

норми прокурорської діяльності, незакріплені в офіційних документах, їх 

добровільне та глибоко свідоме виконання, засноване на загальнолюдських 

уявленнях про добро та зло, справедливість і гуманізм, обов’язок, совість 

тощо. Етика прокурора – високий ступінь відповідності вчинків і дій нормам 

моральності, культури та естетики.  

У широкому плані до загальнолюдської етики входять всі області 

зовнішньої і внутрішньої культури людини: етикет, культура побуту, яка 

включає в себе характер особистих потреб і інтересів, взаємовідносини людей, 

організація особистого часу, естетичні смаки та властивості притаманної 

людині міміки і пантоміміки, вираз обличчя та рухи тіла, грація. Особливо 

виділяють культуру мови, вміння грамотно, чітко і ясно виражати свої думки, 

не прибігаючи до вульгарних виразів. Сюди ж можна віднести культуру праці, 

здатність правильно організувати час і місце, знайти доцільні прийоми і 

операції для досягнення максимально корисних результатів. Дуже цінні 

людські якості – це вихованість та  інтелігентність. Культура розкривається і в 

тому, як людина здатна розібратися в собі, оцінити свої вчинки та мотиви – це 

і називається совістю, моральним самоконтролем. 

Більшість норм-принципів, що характеризують прокурорську діяльність, 

притаманні й іншим юридичним професіям, тобто є загальноюридичними. 

Таким чином, можна стверджувати, що етичні принципи юридичної 

діяльності можуть бути поділені на: загальні, які притаманні всім юридичним 

професіям (чесність, порядність, законність, незалежність тощо), і особливі, 

які притаманні даній конкретній діяльності. Перші фіксуються в Кодексі 

юридичної етики, другі – у Кодексах судової, прокурорської, адвокатської 

етики. При цьому принципи, моральні норми та правила прокурорської етики 

закріплені у Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів.  
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Згідно із Кодексом, а саме: у статті 20 визначено основні принципи 

професійної етики, на яких ґрунтується професійна діяльність прокурорів: 

«верховенства права та законності; поваги до прав і свобод людини і 

громадянина, недопущення дискримінації; незалежності та самостійності; 

політичної нейтральності; презумпції невинуватості; справедливості, 

неупередженості та об'єктивності; професійної честі і гідності, формування 

довіри до прокуратури; прозорості службової діяльності, конфіденційності; 

утримання від виконання незаконних наказів та вказівок; недопущення 

конфлікту інтересів; компетентності та професіоналізму; доброчесності, 

зразковості поведінки та дисциплінованості; поваги до незалежності суддів» 

[131]. 

У пункті 1 частині 4 статті 19 Закону України «Про прокуратуру», 

зазначено, що «прокурор зобов’язаний виявляти повагу до осіб під час 

здійснення своїх повноважень» [51]. 

Ще однією характерною особливістю діяльності прокурора є його 

юридична самостійність та незалежність від впливів будь-яких державних 

органів та будь-яких посадових осіб. Ніхто не має права примушувати 

прокурора діяти всупереч його внутрішнім переконанням. Так, згідно зі ст. 3 

Закону України «Про прокуратуру», проголошується «незалежність 

прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, 

матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень 

при виконанні службових обов’язків» [51].  Гарантії незалежності прокурора 

визначено у ст. 16 цього ж Закону [51]. 

Такий високий рівень процесуальної незалежності прокурора, його 

підпорядкованість та підзвітність лише вищому прокурору також ставить 

надзвичайно високі вимоги до ступеня особистої відповідальності за роботу, 

об’єктивності та неупередженості. 

На основі аналізу чинного законодавства окреслимо етичні вимоги до 

сучасного прокурора. Прокурор повинен підтримувати честь і гідність своєї 

професії, бути справедливим та  неупередженим. При виконанні обов’язків, 



239 

 

він завжди має відповідати найвищим етичним та естетичним вимогам, 

сумлінно виконувати службові обов’язки, бути об'єктивним у відносинах з 

органами влади, громадськістю та окремими особами й усвідомлювати 

соціальну значимість своєї діяльності, міру відповідальності перед 

суспільством. Прокурор має ставитися до людей справедливо, уважно, 

доброзичливо, згідно із загальнолюдськими принципами моралі, недопускати 

неправдивих відомостей, які принижують його ділову репутацію. При 

прийнятті конкретних рішень він повинен бути самостійним та 

незалежним, керуватись вимогами конституційних принципів права та 

законності та правилами етики професії. Прокурор зобов’язаний  здійснювати 

службові повноваження сумлінно, компетентно, вчасно і відповідально. 

Постійно підвищувати свій загальноосвітній та професійний рівень, культуру 

спілкування, виявляти ініціативу, відповідальне ставлення та творчий підхід 

до виконання своїх службових обов'язків, фахово орієнтуватися у чинному 

законодавстві, передавати власний професійний досвід колегам. У 

взаємовідносинах з працівниками інших правоохоронних органів України 

прокурор має проявляти вимогливість та принциповість та бути зразком 

поваги до суду і правосуддя, демонструючи це своєю поведінкою у судовому 

процесі. Відносини між прокурорами у їх колективах повинні ґрунтуватися на 

засадах взаємоповаги і взаємодопомоги. У  відносинах з підлеглими керівники 

прокуратур мають поєднувати принциповість і вимогливість з повагою і 

доброзичливістю до них; не допускати грубощів, приниження людської 

гідності. Сприяти творчому виконанню підлеглими своїх функціональних 

обов’язків, не обмежувати без потреби їх ініціативу, проявляти повагу до 

висловлюваних ними правових позицій і не нав’язувати свою точку зору 

силовими методами. Відносини прокурорів із засобами масової інформації та 

журналістами мають будуватись на партнерських засадах з додержанням 

етичних норм і правил. Важливою складовою етикету є також і зовнішній 

вигляд працівника прокуратури. Тому вони повинні бути стримані у виборі 

повсякденного вбрання та свого зовнішнього вигляду. 
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З прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» норма щодо 

наявності в них форменого одягу зникла. Проте у Кодексі професійної етики 

та поведінки прокурорів, а саме: у статті 20 зазначено, що «публічний 

характер діяльності прокурора та перебування під постійною увагою з боку 

суспільства покладає на нього особливі вимоги щодо відповідного 

зовнішнього вигляду. Прокурор під час виконання службових обов’язків має 

дотримуватися ділового стилю одягу, який вирізняється офіційністю, 

стриманістю та акуратністю» [131]. Дотримання вимог етикету стосовно свого 

зовнішнього вигляду та поведінки у судовому процесі повинно сприяти як 

підвищенню рівня дисциплінованості та етичної культури кожного окремого 

працівника, так і авторитету прокуратури в цілому. 

Вимогою до сучасного прокурора є вміння захищати принцип рівності 

всіх громадян перед законом незалежно від етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. Про низьку культуру прокурора свідчить дискримінація – 

необ'єктивне ставлення до людей через їх расову, національну, релігійну, 

статеву належність. Проявом аморальної поведінки у прокуратурі  належить 

застосування примусу – впливу на людей, за допомогою сили чи погроз, 

наклепу,  погрози, насильства, привласнення людиною того, що не належить 

їй на правах власності (нечесне одержання або підроблення інформації, 

маніпулювання тощо). Прокурор повинен суворо дотримуватись обмежень і 

заборон, передбачених антикорупційним законодавством, не допускати будь-

яких проявів корупції. 

Поповнення прокуратури молодими фахівцями із числа осіб, які успішно 

пройшли атестацію, перевірку індивідуальних здібностей та можливостей є 

найефективнішим засобом запобігання помилкам при доборі кадрів на посади 

прокурора.  

Насамкінець, відзначимо, що прокурор має великі повноваження, надані 

йому законодавством, його діяльність чітко регламентована нормативно-

правовими актами. Важливість вирішуваних питань і серйозність обов’язків, 



241 

 

які покладаються на прокурора, вимагають від нього великої відповідальності. 

Як наслідок, як і в інших юридичних осіб, у прокурора може розвинутися 

гіперпочуття відповідальності, що негативно позначатиметься на його 

працездатності та психічному здоров’ї. 

 Іншим негативним аспектом у роботі прокурора є емоційна 

напруженість і стресовість. Дуже часто в судах вирішуються нестандартні 

питання, що характеризуються неоднозначністю трактування як з позицій 

закону, так і з боку морально-етичних цінностей. До того ж деякі справи 

вимагають швидких рішень в умовах обмеженого часу, що, у свою чергу, 

потребує від особи правоохоронних органів мобільності та оперативності. 

 Виходячи із цього, уміння дистанціюватися від робочих питань, 

керувати своїми емоціями (емоційна врівноваженість), сприймати роботу 

неперсоналізовано, володіння технікою стресостійкості є важливими для осіб, 

які в умовах сьогодення обіймають посаду прокурора. 

 Таким чином, можна констатувати, що важливим напрямом 

імплементації європейського законодавства є вдосконалення системи 

підготовки, відбору та зарахування претендентів на посади прокурорів. Так,  

за період 1991 – 2020 рр. відбулися кількісні й якісні зрушення у доборі  

кадрів прокуратури. В Україні статус прокурора регулюється Конституцією  

України, численними державними законами,  постановами Верховної Ради, 

підзаконними нормативно-правовими актами. Питання адаптації 

законодавчого забезпечення діяльності прокурорів до міжнародних стандартів 

і, зокрема, до відповідних механізмів країн Європейського Союзу залишається 

об'єктом підвищеної уваги науковців, політиків та законотворців.  

Як засвідчив проведений аналіз, з 2019 р. основною методикою  

професійного відбору на прокурорську службу є атестація. На нашу думку, за 

таких умов можна лише виявити знання законодавства України, перевірити 

антикорупційну складову діяльності та окремі здібності.  Поза увагою 

залишається культурний, морально-етичний, управлінський потенціал 

прокурора, його особисті здібності та якості, відповідність роботи у тій чи 
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іншій сфері діяльності прокуратури. Тому методи добору та перевірки 

відповідної компетенції для роботи у прокуратурі потребують доповнення та 

законодавчого оформлення, як і розширення представництва новостворених 

кадрових комісій для атестації персоналу прокуратури з числа викладацького 

корпусу, представників органів місцевого самоврядування, медіа-простору, 

фахівців-експертів з психології, стрес-менеджменту, менеджменту, 

конфліктології, комунікації.  Існуючі механізми не відповідають потребам 

сьогодення, оскільки не виконують свого основного завдання – відбору 

якісного кадрового потенціалу. Наслідком цього є порушення принципів 

відкритості, гласності та справедливості при забезпечення відповідними 

кадрами для роботи у прокуратурі.  На наш погляд, нехтування інструментами 

визначення та законодавчого закріплення культури прокурорської діяльності 

при атестації працівників можуть звести нанівець результат спеціалізованого 

навчання або мінімізувати ефект від застосування відповідного досвіду 

роботи та конструктивного використання  особистісних,  ділових здібностей, 

морально-етичних якостей прокурора. Аналіз європейського правового поля 

доводить потребу вдосконалення законодавчих інструментів, де б 

передбачалася систематична та регулярна підготовка прокурорів, наявність 

індивідуальної професіограми, визначення прав та обов’язків щодо 

вдосконалення своїх знань, навичок, вмінь, методи впливу, заохочення та 

інше. 

 

4.2. Адміністративно-правовий статус прокурора в Україні 

 

Прокуратура України займає особливе місце в системі суб’єктів 

адміністративного права, що зумовлено наявністю спеціалізованих правових 

характеристик, визначених державою, шляхом закріплення їх у Конституції 

України (Ст. 131-1), Законі України «Про прокуратуру» та інших відповідних 

нормативно–правових актах. Як зазначає Л. Грицаєнко, «система правових 
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характеристик органу державної влади формує єдине правове явище, яке 

окреслюється поняттям «правовий статус»» [233, с. 115]. 

У науковій літературі існують  різні тлумачення терміну «статус». Так, у 

«Словнику іншомовних слів» за редакцією О. С Мельничука зазначено, що 

«слово «статус» у перекладі з лат. – status означає місце або стан чого-небудь, 

тобто становище» [234, с. 634]. Професор Дж. Діас характеризує «статус» як 

правове становище [235, с. 438]. На нашу думку, категорії «статус» і 

«правовий статус» співвідносяться як ціле і частина, адже категорія «статус» 

включає  категорію «правовий статус» як одну зі своїх різновидів. 

На думку О. Цельєва, «зміст категорії «правовий статус» перебуває у 

перманентному зв’язку із соціально-правовим статусом суб’єкта. Під яким, на 

думку автора, розуміємо не лише сукупність прав, обов’язків і гарантій їх 

реалізації, а ще й місце суб’єктів у соціальних відносинах» [236,  с. 10]. Отже, 

базовим є соціальний статус суб’єкта, що визначає його позицію у суспільстві, 

а правовий статус вторинний і окреслює положення особи в суспільно-

правових відносинах та інших правових категоріях. 

На думку М.А. Коссаре, «правовий статус особи або органу державної 

влади  – це виняткова форма реалізації соціального статусу. Його формують 

законодавчі акти, підзаконні акти, судова практика, звичаї, моральні та 

релігійні норми,  громадська думка» [237; c. 16]. Тобто, правовий статус – 

визначена законодавством форма поведінки суб’єкта, його волевиявлення та 

умови, визначені у відповідних законодавчих актах.  

Серед науковців відсутня єдина позиція щодо виділення елементів 

правового статусу суб’єкта.  

Так, на думку В. Я. Малиновського, «правовий статус становить 

правовий інститут, що  складається з таких основних елементів: завдання, 

мета, цілі, компетенція, санкції, порядок створення та припинення діяльності» 

[238, c. 378]. Зазначені елементи, без сумніву, належать до характеристики 

правового статусу суб’єкта державно-владних повноважень: державних 

органів та посадових осіб. Проте до правового статусу громадян та суб’єктів 
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господарювання не можуть належати такі складові як процедура формування 

та припинення діяльності, а також компетенція. 

Професор Д. Еванс характеризує  компетенцію як «визначене коло 

повноважень, наданих законом, статутом або іншим правовим актом 

конкретному органу державної влади або посадовій особі» [239, c. 557]. У 

науковій літературі компетенція органу державної влади розглядається як 

«функції і повноваження щодо управління певними процесами, відносинами, 

явищами та поведінкою осіб» [240, с. 547]. Отже, можна зробити висновок, що 

компетенція — це значно ширше за своїм змістом поняття ніж повноваження. 

Адже до змісту компетенції належать і  повноваження, і функції суб’єктів.  

Наукова категорія «повноваження» в юридичній літературі визначається 

як сукупність прав та обов’язків. При цьому, під правами розуміється 

«можливість вибору поведінки серед варіантів, встановлених законодавством, 

а під обов’язками — обмеження таких можливостей» [241, c. 127]. Таким 

чином, для окреслення правового статусу посадової особи найбільш доцільно 

застосовувати поняття «повноваження».  

На думку В. Князєва, «права та обов’язки особи набувають реальної 

практичної цінності за наявності законодавчої гарантії їх реалізації. Саме 

тому, на думку автора, гарантії також належать до складу структури 

правового статусу» [242, c. 30]. Така позиція вбачається обґрунтованою та 

доцільною, оскільки гарантії це невід’ємний елемент правового механізму, і 

належність їх до правового статусу, суб’єкта обумовлюється тим, що права, як 

елемент правового статусу не існують без їх практичної реалізації, а правові 

гарантії, без сумніву, сприяють такій реалізації. 

Найбільш комплексно до окреслення правового статусу особи підійшла 

О.Ф. Скакун, яка вважає, що «правовий статус — це система зафіксованих у 

законодавчих актах і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, 

правових гарантій, на підставі яких особа, яка наділена правосуб’єктністю 

координує своє поведінку в суспільстві» [212, с. 65]. У даному визначенні 

автор виділяє такі елементи механізму правового статусу суб’єкта як: 
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законодавче закріплення, гарантії, права, свободи, обов’язки та 

відповідальність. При цьому, як слушно зазначає А. О. Сурілов, «найбільш 

важливе значення має єдність прав, свобод і обов’язків» [243, с. 395]. Тому 

останні складають єдиний елемент механізму правового статусу — 

повноваження суб’єкта публічних правовідносин.  

У науковій юридичній літературі категорія  «правовий статус» підлягає 

галузевому розмежуванню, результатом якого є «адміністративно-правовий 

статус», пов’язаний з наявністю у особи суб'єктивних прав та обов'язків, 

передбачених нормами адміністративного права. Так, В. К. Колпаков 

доводить, що «адміністративно-правовий статус —  це комплекс визначених 

нормами адміністративного права, суб'єктивних прав та обов'язків особи». 

[244, с. 194]. Тобто наявність в особи суб'єктивних прав і обов'язків є 

необхідною умовою для набуття нею адміністративно-правового статусу. 

Проте реалізація повного обсягу суб’єктивних прав та обов’язків здійснюється 

особою як в адміністративних правовідносинах, так і поза ними.  

На думку, М. Бояринцевої, «адміністративно-правовий статус — це 

сукупність законів та інших нормативно-правових актів, що встановлюють 

перелік прав та обов’язків, через діяльність державних органів влади та 

органів місцевого самоврядування для забезпечення участі в управлінні 

державними справами та задоволення державних та особистих інтересів» 

[245, с. 21]. Отже, визначальною характеристикою адміністративно-правового 

статусу суб’єкта владних повноважень є сфера, в якій він реалізується, тобто 

сфера публічного управління.  

Більшість науковців у галузі адміністративного права ототожнюють 

адміністративно-правовий статус особи та її адміністративну 

правосуб’єктність. Однак, на думку автора, таке ототожнення є недоцільним. 

Як правильно зазначає К. К. Лєбєдєв, «адміністративна правосуб`єктність — 

це визнання суб`єктів учасниками суспільних відносин, що врегульовані 

нормами адміністративного права і наділені повноваженнями у сфері 

публічного управління» [246, с. 24].  
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Отже, адміністративна правосуб’єктність є необхідною передумовою 

визнання суб’єкта учасником адміністративно-правових відносин і, 

відповідно, наділення його адміністративно-правовим статусом у цих 

відносинах. 

У своїй науковій праці професор Браун-Істер визначає: “основні 

елементи правового статусу публічних суб'єктів є: 1) правовий порядок його 

створення; 2) процедура припинення управлінської діяльності; 3) компетенція 

суб'єкта, а також способи її реалізації; 4) його особливі публічно-правові 

характеристики, що відрізняють його від інших носіїв державної влади» 

[247, c. 564]. 

Для розробки правового механізму удосконалення адміністративно-

правового статусу прокурора потрібно дослідити зміст категорій «правовий 

статус» та «адміністративно-правовий статус» прокурора. 

Слід зазначити, що адміністративно-правовий статус є лише одним із 

різновидів соціального статусу суб’єкта і відображає окрему галузь 

суспільних правовідносин, учасником яких може виступати суб’єкт права. 

Оскільки особливістю органів прокуратури, є те, що  штатною структурною 

одиницею в них виступає посада прокурора відповідного рівня, ми маємо на 

меті визначення елементів адміністративно-правового статусу прокурора.  

Так, на нашу думку,  структура адміністративно-правового статусу 

прокурора складається з трьох рівнів: - загальний, що зумовлений посадою 

прокурора відповідного рівня та включає кваліфікаційні вимоги і порядок 

призначення прокурора на посаду, загальний обсяг прав та обов’язків, 

порядок притягнення до відповідальності, правові гарантії та принципи 

діяльності; - спеціальний, що характеризується завданнями реалізації 

відповідних управлінських функцій.  Цей рівень формують права та 

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

посадових повноважень, відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання цих обов’язків тощо; - індивідуальний, що включає встановлені 

законодавством форми та методи реалізації відповідних функцій. 



247 

 

Розглядаючи перший рівень адміністративно-правового статусу, 

зазначимо, що загальні вимоги, порядок призначення, повноваження 

прокурора відповідного рівня визначені в Законі «Про прокуратуру». 

Відповідно до ст. 5 цього Закону, функції прокуратури України здійснюються 

виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 

допускається. Позитивною інновацією Закону України про прокуратуру стало 

запровадження інституту спеціальної підготовки у Тренінговому центрі 

прокурорів України, яку кандидат на посаду прокурора проходить протягом 

одного року з метою отримання знань та досвіду практичної діяльності на 

посаді прокурора, складання процесуальних документів, вивчення правил 

прокурорської етики [51].  

Закон визначає обов’язковість проходження спеціальної підготовки 

особи перед призначенням її на посаду прокурора. Це обумовлено тим, що 

прокурор наділений повноваженнями щодо самостійного та незалежного 

прийняття управлінських рішень, і тому спеціальна підготовка йому необхідна 

для прийняття точних, обґрунтованих, а основне — ефективних рішень. 

Таким чином, від ефективності проведення кадрового відбору, підготовки 

прокурорів, їх компетентності та обізнаності залежить якість роботи 

прокуратури у цілому. 

Принципами діяльності прокурора є: принцип верховенства права, 

законності, політичної неупередженості, недопустимості суміщення при 

проходженні служби в органах прокуратури, пріоритету прав і свобод людини 

та громадянина тощо. 

При визначенні повноважень прокурорів різного рівня слід зазначити, 

що в Законі «Про прокуратуру» 2014 року значною мірою деталізовано 

повноваження прокурорів різного рівня, а також визначено повноваження 

Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури та керівника 

окружної прокуратури.  
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Отже, до характерних ознак повноважень прокурора відносять такі, як: 

публічно-владний характер; правозастосовний характер;  спрямованість на 

реалізацію завдань і функцій прокуратури;  активність та ініціативність у 

виконанні своїх обов’язків;  ефективність, законність і вмотивованість 

прийнятих рішень;  обґрунтованість повноважень прокурора. 

Відповідальність прокурорів у законі також визначено в загальному, а 

саме: «шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

прокурора, відшкодовується державою незалежно від його вини в порядку, 

визначеному законом. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану прокурором, 

має право зворотної вимоги до нього в розмірі виплаченого відшкодування в 

разі встановлення в діях прокурора складу кримінального правопорушення за 

обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав законної сили» [51]. 

Отже, необхідно констатувати той факт, що загальний адміністративно-

правовий статус прокурора потребує законодавчого уточнення: не 

деталізовано усі підстави та порядок притягнення прокурора відповідного 

рівня до відповідальності. 

Індивідуальний рівень адміністративно-правового статусу прокурора 

визначає індивідуальні особливості діяльності конкретного прокурора. Через 

відсутність законодавства, що регулює всі питання і дії та об’єктивні 

можливості процедур й умов виконання, прокурори повинні самостійно 

приймати управлінські рішення та визначати їх особистий стиль роботи. Ці 

рішення можуть передбачати застосування методів реалізації своїх обов’язків, 

порядку їх виконання тощо. Однак прокурор не має права відступати від 

правових положень, і повинен приймати рішення в суворій відповідності до 

законодавчих положень та інших нормативних законів. 

Стосовно визначення елементів механізму спеціального 

адміністративно-правового статусу прокурора, то, на думку 

С. О. Марченкової, до нього належать: «правосуб’єктність прокурора, 

обов’язки і права у сфері підтримання державного обвинувачення,  

представництва інтересів громадянина та держави в суді, нагляду за 
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додержанням законів у встановлених законодавством правовідносинах (при 

проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового слідства, 

виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян); відповідальність за неналежне виконання покладених на нього 

обов’язків» [248; с. 259]. Проте ми вважаємо, що такий перелік значно 

обмежує зміст адміністративно-правового статусу прокурора.  

Для встановлення елементів правового статусу визначимо, для початку, 

його особливості, до яких, на нашу думку, належать: 1) має складну 

структуру, до якої належать елементи, що детально окреслюють правове 

становище прокурора у відносинах з органами державної влади, їх 

посадовими особами та громадянами у сфері публічного управління; 

2) регламентований нормами адміністративного права; 3) зумовлений 

правовим статусом органу прокуратури, в якому працює прокурор 

відповідного рівня; 4) перелік прав та обов’язків, порядок призначення на 

посаду та інші елементи змісту адміністративно-правового статусу 

перебувають у залежності від посадового рівня прокурора. 

Тому варто зазначити, що адміністративно-правовий статус прокурора 

— це врегульована адміністративно-правовими нормами система 

повноважень, прав, обов’язків, гарантій, а також порядку призначення, 

притягнення до відповідальності та звільнення, які перебувають у залежності 

від посадового рівня прокурора. 

Таким чином, до елементів адміністративно-правового статусу 

прокурора належать: 1)законодавство, що регламентує діяльність прокурора; 

2) порядок призначення на посаду; 3) повноваження прокурора як сукупність 

регламентованих адміністративним законодавством прав та обов’язків; 4) 

гарантії діяльності; 5) порядок та підстави притягнення до відповідальності; 6) 

порядок та підстави звільнення з посади. 
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Проаналізуємо кожний елемент механізму адміністративно-правового 

статусу прокурора в Україні з метою підвищення ефективності реалізації 

прокурором встановлених законодавством, функцій. 

Базовий елемент адміністративно-правового статусу прокурора — 

правова основа діяльності, що її формують нормативно-правові акти, які 

встановлюють загальний обсяг прав і обов’язків прокурора. Серед цих 

нормативно-правових актів основне місце займає Конституція України, Закон 

України «Про прокуратуру» та галузеві накази Генерального прокурора 

України, що регламентують окремі напрямки діяльності прокурора. 

З Конституції України виключено Розділ VII «Прокуратура» на підставі 

Закону № 1401-VIII від 02.06.2016. Проте її було доповнено статтею 131-1 у 

котрій зазначено, що «в Україні діє прокуратура, яка здійснює: підтримання 

публічного обвинувачення в суді; організацію і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під 

час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і 

розшуковими діями органів правопорядку; представництво інтересів держави 

в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом» [54].  

14 жовтня 2014 року в Україні прийнято новий Закон «Про прокуратуру», 

аналіз його тексту дозволяє зробити висновок щодо певної «революційності» 

закріплених в ньому положень. Основна новизна: скасування прокурорського 

нагляду за додержанням і застосуванням законів, який апріорі не властивий 

органам прокуратури демократичних країн. При цьому громадяни України не 

будуть позбавлені можливості захисту своїх порушених прав і свобод, адже 

зараз в Україні існує система органів державної влади, які, відповідно до 

законів «Про Кабінет міністрів України» і «Про центральні органи виконавчої 

влади», уповноважені здійснювати державний нагляд та контроль у 

відповідній сфері.  

  Крім того, ст. 59 Конституції України та Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу» в випадках, передбачених законом, кожному 

гарантується право на правову допомогу, що повністю або частково надається 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#n161
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за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших 

джерел. А відповідно до приписів ст. 55 Конституції України, «права і 

свободи людини і громадянина захищаються судом» [54]. 

У випадку порушення прав неповнолітніх, недієздатних або обмежено 

дієздатних осіб відповідно до приписів ст. 23 нового Закону України «Про 

прокуратуру» прокурор може як за власною ініціативою, так і за зверненням 

«небайдужих» громадян представляти інтереси таких осіб у суді (в порядку 

кримінального, цивільного, адміністративного та господарського 

судочинства). 

 Наступним позитивним моментом є ускладнення порядку добору 

кандидатів на посади місцевих прокурорів, адже їх призначення фактично 

буде включати в себе цілих 13 етапів, а отже — прирівнюється до порядку 

добору кандидатів на посаду судді, вперше визначеному в ст. 66-71 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів». Така процедура, без сумніву, 

зменшує ризик виникнення корупційної складової при призначенні 

відповідних прокурорів на посаду.  

 Крім того, формується нова система місцевих прокуратур (перелік 

міститься в додатку до закону), що не завжди збігається з адміністративно-

територіальним поділом відповідної області, району, району в місті.  

Прогресивним є також положення про те, що прокурор не зобов’язаний 

виконувати накази і розпорядження прокурора вищого рівня, котрі 

викликають у нього сумніви щодо їх правомірності, якщо їх не отримано у 

письмовій формі, а також явно злочинні розпорядження чи накази.  При цьому 

він наділений «правом звернутися до Ради прокурорів України з 

повідомленням про загрозу його незалежності у зв’язку з отриманням 

прокурором такого наказу або розпорядження» (ст. 17 закону) [51]. 

Однак, незважаючи на наведені вище, прогресивні переваги більшості 

положень нового закону, окремі його норми не позбавлені ряду недоліків. 

Йдеться, зокрема, про те, що у тексті закону закладено певні корупційні 

ризики, зокрема, припис ч. 3 ст. 16  про те, що місцеві та регіональні 
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прокурори призначаються на посаду безстроково і можуть бути звільнені з 

посади, їх повноваження на посаді можуть бути припинені тільки на підставах 

і в порядку, передбаченому законом.  

Крім того з буквального тлумачення положень ч. 3 ст. 89 закону 

випливає, що витрати на утримання органів прокуратури є захищеними 

витратами бюджету, тобто вони не можуть бути скорочені в поточному 

фінансовому році. Так, справді, належне фінансування роботи органів 

прокуратури є однією з гарантій незалежності прокурорів від незаконних 

політичних, матеріальних чи інших факторів, які впливають на прийняті ними 

рішення під час виконання службових обов'язків. Однак тим самим 

порушуються вимоги ч. 1 ст. 55 Бюджетного кодексу України, в якій 

міститься детальний перелік цих захищених витрат, і де відсутні будь-які 

згадки про окремі витрати на утримання органів прокуратури.  

Наступним елементом адміністративно-правового статусу прокурора є 

порядок його призначення. Визначення цієї процедури на законодавчому рівні 

є вкрай важливим для ефективної реалізації правозахисної функції, оскільки 

саме на стадії призначення прокурора здійснюється відбір тих компетентних 

службових осіб, від рівня професійної підготовки яких залежить якість 

виконання, встановлених законом повноважень. Закон 2014 року підвищив 

рівень кваліфікаційних вимог для кандидатів на посади в органи прокуратури. 

Так, зокрема,  «прокурором окружної прокуратури може бути призначений 

громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі 

права не менше двох років та володіє державною мовою; прокурором 

обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має 

вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше трьох років та 

володіє державною мовою, а прокурором Офісу Генерального прокурора 

може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну 

освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє державною 

мовою» [51]. Це безсумнівний позитивний елемент зазначеного закону. Проте, 

повертаючись до уже згадуваної нами ст. 16, у котрій зазначено, що «місцеві 
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та регіональні прокурори призначаються на посаду безстроково, у зазначеній 

нормі необхідно передбачити можливість ротації прокурорів після закінчення 

відповідного терміну перебування на посаді або визначити обмежені строки 

перебування прокурора на посаді із обмеженням права займати посаду більше 

ніж два строки підряд» [51]. Так, наприклад, відповідно до положень закону 

Республіки Польща «Про прокуратуру» (Prawo o prokuraturze), «апеляційний 

та окружний прокуратори призначаються строком на шість років і не можуть 

бути знову призначені безпосередньо після завершення цієї каденції для 

виконання тих самих функцій. Що ж стосується районних прокураторів, то 

термін їх повноважень становить чотири роки (ч. 7 ст. 13)» [249]. 

Дещо «корупційною» виглядає норма, передбачена в п. 1 ч. 9 ст. 71 

закону (повноваження Ради прокурорів), згідно з якою «у випадку, якщо 

Генеральний прокурор не погоджується з рекомендованою Радою прокурорів 

України кандидатурою і відмовляє особі  в призначенні на посаду, він вносить 

на розгляд Ради прокурорів іншу кандидатуру» [51]. Тобто фактично 

Генеральний прокурор може «не погодити» десятки кандидатур для того, щоб 

відповідну адміністративну посаду в прокуратурі зайняла особа, яку він 

підтримує. Така норма порушує концепцію нового законодавства про 

прокуратуру в частині звуження повноважень, а, отже, і впливу Генерального 

прокурора на формування прокурорського корпусу. 

Основу адміністративно-правового статусу прокурора складають його 

повноваження як сукупність прав та обов’язків. У науковій літературі 

існують різні погляди щодо підвищення якості та розширення змісту даного 

елементу правового статусу. Так, законом встановлено, що прокурор має 

право «брати участь у прокурорському самоврядуванні для вирішення питань 

внутрішньої діяльності прокуратури у порядку, встановленому законом. 

Прокурори мають право бути членами професійних спілок, утворювати 

громадські організації та брати в них участь з метою захисту своїх прав й 

інтересів, підвищення свого професійного рівня» [51].   
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Прокурор зобов’язаний: “виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх 

повноважень; не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що 

охороняється законом; діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України; додержуватися правил 

прокурорської етики, зокрема не допускати поведінки, яка дискредитує його 

як представника прокуратури та може зашкодити авторитету прокуратури» 

[51]. 

Незважаючи на те, що новим законом прокуратуру позбавлено функції 

загального нагляду, відповідно до вимог ст. 23, закону прокурор з метою 

встановлення наявності підстав для здійснення представництва громадянина 

або держави в суді має право: «1) витребувати за письмовим запитом, 

ознайомлюватися та безкоштовно отримувати копії документів та матеріалів 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових 

частин, державних і комунальних підприємств, установ і організацій, органів 

Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, які перебувають у цих суб'єктів; 2) отримувати від 

посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування усні або письмові пояснення» [51]. 

На наш погляд, у даному випадку цілком доречним було б послатися на 

приписи п. 91 Висновку Венеціанської комісії від 14 жовтня 2013 року №735 / 

2013 (Opinion on the Draft Law on Public Prosecutor’s Office of Ukraine CDL-

AD(2013)025) про те, що «зазначені повноваження дуже нагадують ті, що 

здійснюються в процесі досудового розслідування, в рамках кримінального 

процесу і в рамках функції загального нагляду ... Як наслідок, існує серйозний 

ризик нівелювання принципу рівності сторін і, отже, порушення права на 

справедливий судовий розгляд відповідно до ст. 6.1 Європейської конвенції» 

[250]. 

Крім того, при зазначених у ст. 23 закону — це легальна можливість для 

прокурора звернутися до суду з відповідним клопотанням про витребування 

документів необхідних як доказ у відповідній категорії справ. Звертаємо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4976
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також увагу, що «навіть адвокат в якості захисника або представника з метою 

надання правової допомоги клієнту не має такого обсягу прав»  [251]. 

На думку автора, доцільно розширити коло повноважень працівників 

прокуратури, зокрема ввести обов’язок деяких органів державної влади та 

місцевого самоврядування (місцевих державних адміністрацій, виконавчих 

комітетів місцевих рад, відділів у справах захисту дітей та інших) періодично 

подавати в прокуратуру систематичний звіт, який містить інформацію про 

стан дотримання відповідних прав та інтересів громадян, їх фактичне 

виконання та заходи, що вживаються цими відомствами щодо здійснення їх 

захисту. Зазначена  інформація дає можливість органам прокуратури виявити 

проблемні питання, які виникають у сфері захисту прав та свобод громадян в 

різних галузях. 

Доцільною стосовно вдосконалення адміністративно-правового статусу 

прокурора, в тому числі при реалізації ним правозахисної функції, є 

пропозиція М. Й. Курочки та П. І. Каржача, які вважають, що «Генеральна 

прокуратура України змогла б брати участь у законотворчому процесі, 

отримавши право законодавчої ініціативи. Автори мотивують свою точку зору 

тим, що, здійснюючи свої повноваження, прокурори постійно працюють з 

законодавчими актами, у результаті зазначеної правозастосовчої діяльності  

вони можуть сформувати висновки про недосконалість чинного законодавства 

та зміни, які необхідно внести» [252, с. 369]. Вважаємо, що наділення правом 

законодавчої ініціативи Генерального прокурора дозволить підвищити якість 

процедури захисту прав та свобод громадян шляхом внесення конструктивних 

змін до чинного законодавства або прийняття нових законів за ініціативою 

органів прокуратури. На захист ініціативи стосовно необхідності надання 

права законодавчої ініціативи Генеральному прокурору слід зазначити, що під 

час здійснення своєї наглядової діяльності прокурор часто фіксує 

недосконалість законодавчого регулювання прав і свобод людини та 

громадянина або процедури їх судового та позасудового захисту. Тому право 

законодавчої ініціативи повинно поширюватись не лише на ті нормативно-
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правові акти, що регламентують порядок діяльності органів прокуратури, але і 

законодавство, яке встановлює процедуру захисту прав та свобод громадян. 

Необхідною умовою належної реалізації прокурором своїх повноважень 

є встановлення гарантій незалежності  його діяльності, якими є: «особливий 

порядок його призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; порядок здійснення повноважень, 

визначений процесуальним та іншими законами; заборона незаконного 

впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора; 

установлений законом порядок фінансування та організаційного забезпечення 

діяльності прокуратури; належне матеріальне, соціальне та пенсійне 

забезпечення прокурора; функціонування органів прокурорського 

самоврядування; визначення засобів забезпечення особистої безпеки 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також інших засобів їх правового 

захисту» [51]. 

Деякі дослідники обгрунтовують доцільність розширення зазначених 

гарантій. Зокрема, на думку В. М. Підгородинського, «необхідно запровадити 

інститут прокурорської недоторканності. Дослідник зазначає, що на тлі 

необмеженого суддівського імунітету викликає занепокоєння повна 

відсутність імунітету для прокурорів» [253, с. 59]. Проте, на думку автора, 

зазначена позиція суперечить концепції відмови від існування у правовій 

державі, яка перебуває у постійній взаємодії з інституціями громадянського 

суспільства, недоторканності посадових осіб та будь-яких видів 

внутрішньодержавних імунітетів.  

Навпаки – можливість застосування заходів адміністративної, 

дисциплінарної або кримінальної відповідальності до прокурора у якості  

елемента його адміністративно-правового статусу є запорукою підвищення 

рівня довіри громадян, а також гарантією дотримання працівниками 

прокуратури законодавства про захист прав і свобод громадян.  

На думку професора Л. Кахла,  «юридична відповідальність працівників 

прокуратури характеризується наступними ознаками: а) значне коло підстав 
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відповідальності; б) наявність спеціалізованих фактичних підстав 

відповідальності, які застосовуються тільки до прокурорів; в) підвищений 

рівень юридичної відповідальності щодо тих її видів, які можуть 

поширюватися і на громадян; г) наявність у складі правопорушення, які прямо 

пов’язані з порушенням суб’єктом юридичної відповідальності, державно-

владних повноважень; д) завжди є результатом вчиненого правопорушення; е) 

вона є результатом державного примусу і містить підсумкову правову оцінку 

діяння з боку держави — державний осуд правопорушника; є) спричиняє за 

собою настання несприятливих наслідків для правопорушника, передбачених 

санкцією правової норми; ж) завжди реалізується у встановленій законом 

процесуальній формі» [254, с. 305].  

Детальніше розглянемо окремі види відповідальності прокурорів.  

Ще однією позитивною новизною Закону України «Про прокуратуру» 

стало встановлення на законодавчому рівні (а саме в Розділі VI закону) 

порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарного 

провадження, а також правового статусу Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. Міжнародні стандарти дисциплінарної відповідальності 

прокурорів визначено в Керівних принципах щодо ролі обвинувачів [255], у 

яких встановлено, що дисциплінарні правопорушення прокурора повинні бути 

прямо передбачені у нормативно-правових актах. Скарги на дії або 

бездіяльність прокурора, у яких стверджується, що вони порушують 

професійні стандарти, невідкладно розглядаються за відповідною 

процедурою. Працівники прокуратури мають право на справедливий, 

неупереджений дисциплінарний розгляд. У Рекомендації REC (2000) 19 

Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи «Про роль служби 

публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції» [61] містяться 

зобовʹязання держав щодо дисциплінарної відповідальності працівників 

прокуратури. На основі зазначених міжнародних стандартів сформульовано 

положення Закону України «Про прокуратуру». Зокрема, ст. 43 передбачає, 

що «прокурора може бути притягнуто дο дисциплінарної відповідальності з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82#w155


258 

 

таких підстав: невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків; 

необґрунтοване зволікання з розглядом звернення;  розголошення таємниці, 

щο охороняється законом, яка стала відомою прοкуророві під час виконання 

повноважень; порушення встановленого законом порядку подання декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть 

викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежнοсті, у 

чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше 

разів протягοм однοгο року) абο одноразοве грубе порушення правил 

прокурорської етики;  порушення правил внутрішнього службοвого 

розпорядку; втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи 

порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність іншого 

прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом 

публічних висловлювань стосовнο їх рішень, дій чи бездіяльності, за 

відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення; публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості. 

Притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності не 

виключає мοжливості притягнення його до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених законом» [51]. 

Адміністративну відповідальність прокурорів регламентовано Кодексом 

про адміністративні правопорушення, яким, зокрема, встановлена 

відповідальність за: адміністративні корупційні правопорушення (глава 13-А) 

та адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок 

управління (глава 15) [256]. 

Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом 

України за: завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під 

вартою (ст. 371), притягнення завідомо невинного до кримінальної 

відповідальності (ст. 372), порушення права на захист (ст. 374), розголошення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18?find=1&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82#w157
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даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387) 

[213].  

На думку автора, Кримінальний кодекс України та Кодекс про 

адміністративні правопорушення обмежено регламентують адміністративну 

та кримінальну відповідальність за незаконні дії або бездіяльність прокурора. 

Зокрема, до підстав кримінальної відповідальності слід віднести: перевищення 

прокурором своїх повноважень; безпідставне та необґрунтоване прийняття 

рішення про закриття кримінальної справи, продовження строків досудового 

розслідування тощо; необґрунтовану відмову слідчому у проведені слідчих 

дій, якщо це призвело до нерозкриття окремого злочину тощо. 

Останнім елементом адміністративно-правового статусу прокурора є 

порядок та підстави його звільнення з посади. У Законі України «Про 

прокуратуру» передбачено три різних правових категорії: 1. звільнення 

прокурора з посади; 2. припинення повноважень на посаді, 3. зупинення 

повноважень на посаді. Розглянемо їх детальніше.  

1. Звільнення з посади. Прокурор звільняється з посади у випадку: 

«неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; порушення 

ним вимог щодо несумісності; набрання законної сили судовим рішенням про 

притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за 

правопорушення, пов’язане з корупцією; набрання законної сили рішенням 

суду про визнання активів прокурора або активів, набутих за його дорученням 

іншими особами, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; 

неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з прямим 

підпорядкуванням близькій особі; набрання законної сили обвинувальним 

вироком суду щодо нього; припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави; подання заяви про звільнення з посади за 

власним бажанням; неможливості подальшого перебування на тимчасово 

вакантній пοсаді; ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому 

прокурор обіймає посаду, або, в разі скоочення кількості прокурорів органу 

прокуратури [51]. 
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  Особами, які в установленому закοнодавством порядку приймають 

рішення про звільнення прокурοра з посади, є: «Генеральний прοкурор — 

стосовнο прокурорів Офісу Генеральнοго прокурора; керівник 

Спеціалізοваної антикοрупційної прокуратури — стοсовно прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; керівник обласнοї прокуратури 

— стοсовнο прοкурорів відпοвідної обласної прокуратури та прокурорів 

окружних прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-

територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію 

відповідної обласної прокуратури [51]. 

2. Припинення повноважень на посаді. Повноваження прокурора 

припиняються у зв’язку з: «досягненням шістдесяти п’яти років; смертю; 

визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим; рішенням 

відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо 

прокурорів, про неможливість подальшого перебування особи на посаді 

прокурора» [51]. 

3. Зупинення повноважень на посаді. Повноваження прокурора 

зупиняються у випадку: «відрядження його до Вищοї ради правосуддя, 

відповідного органу, щο здійснює дисциплінарне провадження, Тренінгового 

центру прокурорів України, іншого органу для участі в його роботі на 

постійній основі — до повернення з відрядження; звільнення прокурора з 

адміністративної посади — до прийняття рішення про призначення його на 

іншу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймав адміністративну 

посаду, переведення на посаду до іншοгο органу прокуратури або звільнення з 

посади прокурора; відсторοнення від посади під час дисциплінарного 

провадження стосовно нього — до звільнення з посади прокурора, скасування 

рішення про відсторонення від посади під час дисциплінарного провадження 

стосовнο нього, закриття цього дисциплінарного провадження або накладення 

за його вчинення дисциплінарного стягнення; відсторонення від виконання 

службових повноважень у порядку, передбаченому Законом України "Про 

запобігання корупції", — до закінчення розгляду судом справи про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією; відсторонення від 

посади в порядку, передбаченому статтями 154-158 Кримінального 

процесуального кодексу України, — до скасування заходу забезпечення 

кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади чи 

відповідної ухвали абο припинення дії такοї ухвали [51]. 

Визначимо різницю між зазначеними правовими категоріями: звільнення 

з посади варто розглядати як форму покарання за вчинення протиправних дій 

службовця прокуратури, така протиправна діяльність завжди є результатом 

свідомого вибору особи, обумовленого можливістю втрати владних 

повноважень. Підстави припинення повноважень прокурора не залежать від 

волі особи, якщо розглядати їх в якості юридичного факту – це, без сумніву, 

події (наприклад, смерть прокурора чи досягнення ним граничного віку). 

Зупинення повноважень це тимчасовий процес, пов'язаний з виконанням 

службових обов’язків або підвищенням кваліфікації. 

У правовій літературі висловлюється думка стосовно зміни законодавчо 

визначених підстав припинення повноважень працівників прокуратури, однак, 

на нашу думку, визначені на даний час у законодавстві підстави є достатніми, 

вичерпними та обґрунтованими. Проте при звільненні прокурорів за іншими 

підставами доцільно більш детально регламентувати строки, наслідки 

звільнення (наприклад, звільнення за результатами атестації у випадку 

невідповідності займаній посаді, а також потрібно передбачити можливість 

поновлення прокурора на посаді через певний період після звільнення). 

Особливої уваги заслуговує порядок звільнення з посади Генерального 

прокурора, адже є три закони, які регламентують це питання: Конституція 

України, відповідно до положень якої Президент України вносить подання у 

Верховну Раду про звільнення або призначення, але є і Регламент Верховної 

Ради та Закон України «Про прокуратуру». Тому існує два шляхи звільнення 

Генерального прокурора. Перший — суто політичний, коли Верховна Рада 

збирає 150 підписів, ініціює питання звільнення і підтримує його простою 

більшістю. Другий шлях — професійний, реалізується коли Генеральний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1545
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прокурор вчиняє правопорушення або в результаті втрати ним громадянства 

України. І тоді Кваліфікаційна-процесуальна комісія прокурорів звертається 

до Президента, а він вносить до ВР подання про звільнення. 

Для Генерального прокурора України, окрім зазначених загальних 

підстав, законодавство встановлює механізм звільнення у зв’язку з 

висловленням недовіри Верховною Радою України.  

У науковій літературі існує точка зору, згідно з якою інститут недовіри 

відносно Генерального прокурора України необхідно скасувати. Адже 

недовіра — це лише підозра у недоброчесності, а відставка на підставі 

недовіри — це притягнення Генерального прокурора України до 

дисциплінарної відповідальності лише на основі підозри; 2) окрім цього,  це 

небезпечний інструмент політичного впливу на Генерального прокурора 

України, який порушує гарантії незалежності працівників прокуратурі [257]. 

Однак, на нашу думку, висловлення недовіри Генеральному прокурору 

України з боку Верховної Ради України як підстава для його відставки, є 

важливим методом парламентського контролю, а для запобігання можливого 

політичного переслідування доцільно деталізувати у Конституції України 

підстави та порядок висловлення такої недовіри.  

Отже, 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 у 

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.  І хочf на сучасному етапі зарано 

оцінювати результати впливу нового законодавства про прокуратуру на рівень 

законності і правопорядку, проте без цих кардинальних законодавчих та 

інституційних змін неможливо сформувати орган публічного обвинувачення 
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європейського зразка? покликаний замінити архаїчну модель прокуратури 

радянського типу. 

 

4.3. Керівник в органах прокуратури: особливості статусу та 

управлінської діяльності 

 

Зміцнення демократії та подальше створення правової держави 

неможливе без посилення в Україні законності та правопорядку. Прокуратура 

України як єдина система, яка здійснює передбачені  Конституцією 

України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави, є фундаментом забезпечення законності та 

правопорядку. Проте її діяльність значною мірою залежить від високого рівня 

забезпечення управлінської діяльності та ефективної кадрової політики.  

Безпосередня управлінська діяльність та прийняття кадрових рішень 

покладається на керівників органів прокуратури. При цьому треба відзначити, 

що ефективність провадження діяльності будь-якого правоохоронного органу, 

в тому числі і прокуратури, залежить не лише від професіоналізму керівника, 

але й, більшою мірою, від його адміністративно-правового статусу. Належне 

законодавче забезпечення останнього разом із оптимізованим стилем 

управління, сучасним інформаційно-аналітичним забезпеченням та 

соціальним і матеріально-побутовим забезпеченням здатні закласти такі 

основи, за яких діяльність керівника справді може бути визнана ефективною у 

всіх відношеннях. 

Науковий інтерес до питання адміністративно-правового статусу 

керівника органів прокуратури та його управлінської діяльності останнім 

часом пожвавився. Так, серед учених, чиї дисертаційні дослідження 

присвячені означеним питанням можна назвати таких, як: А.А. Тогобіцька-

Громова (Керівник в органах прокуратури: адміністративно-правовий статус, 

2019) [258], А. О. Петрова (Адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури України, 2016) [259], Ю. Б. Данильченко (Організаційно-правові 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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основи кадрової роботи в органах прокуратури України, 2015) [250], 

О. М. Кобилянський (Адміністративно-правові відносини, що виникають за 

участю органів прокуратури, 2015) [171], А. В. Шаповалов  (Адміністративні 

процедури проходження державної служби в органах прокуратури України, 

2014 рік) [261] та інші. Та все ж варто констатувати, що подальше 

реформування органів прокуратури вимагає і подальших наукових досліджень 

цього напряму. 

Перш ніж перейти до розгляду питання адміністративно-правового 

статусу керівника, необхідно визначитись із самим поняттям «керівник 

прокуратури». Отож, легального визначення поняття «керівник прокуратури» 

Закон України «Про прокуратуру» не містить. Натомість у ст. 39 встановлено 

порядок призначення прокурора на адміністративну посаду. Так, п. 1 

визначається, які посади є адміністративними посадами в Офісі Генерального 

прокурора, обласних та окружних прокуратурах, а п. 3  — які посади є  

адміністративними у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Важливо 

відзначити, що у розумінні закону керівниками органів прокуратури 

вважатимуться: Генеральний прокурор, керівник підрозділу Офісу 

Генерального прокурора, керівник обласної прокуратури, керівник підрозділу 

обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, керівник підрозділу 

окружної прокуратури, керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та керівник підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури [51].   

Зазначимо, що до системи адміністративних посад в органах прокуратури 

належать і заступники керівників, проте їм властиве виконання  тих 

управлінських повноважень, які делегували їм керівники. 

Визначившись із легальним складом керівників і за умови відсутності 

легального тлумачення цього поняття, перейдемо до доктринальних 

тлумачень для з’ясування його сутності. Так, О. О. Бандурка, розглядаючи 

загальне визначення керівника, вказує, що «керівник – це особа, яка 

наділяється правом прийняття рішень та виступає в ролі єдиноначальника у 
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межах наданих йому повноважень» [262, c. 303]. В. Б. Авер’янов пропонує 

вважати  керівником особу, «покликану здійснювати управління персоналом 

службовців органу і створювати належні умови для його безперешкодної 

діяльності» [263, с. 59]. Ми з такими загальними визначеннями керівника 

погоджуємось, проте вказуємо, що прямої проекції таких дефініцій на поняття 

керівника органу прокуратури бути не може, оскільки призначення прокурора 

на адміністративну посаду в органах прокуратури не позбавляє його статусу 

прокурора. Тож маємо певну подвійну природу статусу, що має бути 

відображено й у самому визначенні поняття. 

У своєму дослідженні «Нормативно-правові засади адміністративної 

діяльності керівника в органах прокуратури України» А. С. Курись пропонує 

«керівниками в органах прокуратури вважати їх працівників, які займають 

керівну посаду в органах прокуратури або здійснюють на інших засадах 

керівництво роботою цих органів або окремих прокурорів чи прокурорських 

працівників відповідно до службових повноважень з організації діяльності 

прокуратури» [264, c. 488]. У свою чергу І. В. Озерський керівниками вважає 

«посадових осіб, які на постійній основі керують різними підрозділами 

органів прокуратури, мають ввірений підлеглий колектив (штат) і реалізують 

управлінські функції» [265, c. 69]. А. А. Тогобіцька-Громова пропонує 

«керівником в органах прокуратури вважати прокурора, який в установленому 

законом порядку призначений на адміністративну посаду та відповідно до 

службових повноважень і посадових обов’язків виконує управлінські та 

організаційно-розпорядчі функції»[258, c. 31].  

Із усіх наведених визначень керівника в органах прокуратури останнє 

вважаємо найоптимальнішим. Пояснимо детальніше: у перших двох 

дефініціях керівником пропонують вважати працівника та посадову особу, 

тоді як за останнім, наданим А.А.Тогобіцькою-Громовою, — пропонується 

розуміти прокурора. Саме таке формулювання, на нашу думку, підтверджує 

факт подвійності статусу. У перших двох визначеннях вживається 

формулювання «які займають керівну посаду» та «на постійній основі 
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керують». В останньому визначенні вживається формулювання «призначений 

на адміністративну посаду», яке міститься і в Законі про прокуратуру, що 

дозволяє чіткіше проводити паралелі, що саме автор поміщує у досліджуване 

ним поняття. І останнє твердження, спільне для всіх трьох дефініцій, це мета 

призначення керівника – організація діяльності прокуратури, реалізація 

управлінських функцій або ж виконання управлінських та організаційно-

розпорядчих функцій. З останнього визначення вбачається, що автор 

управлінські та організаційно-розпорядчі функції розрізняє як окремі види 

функцій. Ми з такою позицією не погоджуємось, вважаючи, що функція 

управління є загальнішою і фактично поглинає організаційно-розпорядчу. У 

зв’язку з цим вказувати загальне поняття і лише одне часткове є 

невиправданим. Ми би пропонували залишити лише функції управління в 

широкому розумінні цього поняття. 

Необхідно у дефініції закласти й те, що прокурор, який у зв’язку з 

призначенням виконує управлінські функції, продовжує виконувати й функції 

прокурора. На цьому наголошує і Брус І. І., який вказує, що «перебування 

прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від 

здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, оскільки 

прокурори України мають єдиний статус «прокурора» незалежно від 

адміністративної посади, яку обіймають в прокуратурі. Тож, з цього слідує, 

що адміністративна посада прокурора існує окремо від його загального 

статусу як прокурора відповідної прокуратури, а відтак зобов’язує останнього 

виконувати повноваження та функції покладені на нього Законом України 

«Про прокуратуру»» [266, с. 211]. 

Також необхідно акцентувати у визначенні і на відповідальності 

керівника за невиконання чи неналежне виконання управлінських 

повноважень. Саме з цим складовим елементом можна буде говорити про 

довершене відображення у дефініції і суб’єкта відповідної діяльності, і 

процесу його входження на посаду, і особливості виконуваних функцій, і 

відповідальності особи. У зв’язку з вищезазначеним, керівником в органах 
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прокуратури пропонуємо вважати прокурора, який в установленому законом 

порядку призначений на адміністративну посаду та відповідно до службових 

повноважень і посадових обов’язків виконує управлінські функції, 

продовжуючи виконувати функції прокурора відповідної прокуратури, несе 

юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

управлінських функцій. 

Переходячи до питання адміністративно-правового статусу керівника, 

слід знову ж таки визначитись із понятійно-категоріальним апаратом. Отож, 

А. О. Зубко  правовий статус визначає через сукупність юридично 

закріплених варіацій становища суб’єкта в державі та суспільстві, зумовленим 

комплексом прав та обов’язків. Адміністративно-правовий статус, на думку 

М. В. Вишневського , є різновидом попереднього з усіма властивими йому 

загальними ознаками та окремо наділений власною специфікою, зумовленою 

галузевою приналежністю [267, c. 214]. Ми із таким трактуванням цілком 

погоджуємось, вважаючи, що визначення правового статусу, надане 

А. О. Зубко, можна проектувати і на інші, крім адміністративної, галузі права. 

Отож, на основі зазначеного трактування спробуємо визначити 

адміністративно-правовий статус керівника органів прокуратури. 

По-перше, розглянемо категорію «сукупність юридично закріплених 

варіацій становища суб’єкта». Закон України «Про прокуратуру» в редакції 

від 14 жовтня 2014 року у ст. 39 «Порядок призначення прокурора на 

адміністративну посаду» встановлює чіткий і завершений перелік 

адміністративних посад, які можуть займати прокурори. Від того, яку саме 

посаду займе прокурор, і залежатиме його адміністративно-правовий статус, 

адже для усіх осіб-прокурорів визначений однаковий правовий статус і лише 

займана адміністративна посада впливатиме на особливість статусу як 

керівника. До прикладу, і Генеральний прокурор  України і керівник обласної 

прокуратури мають як прокурори однаковий адміністративно-правовий 

статус, проте їх посади надають їм абсолютно різний рівень прав та 
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обов’язків, від так і абсолютно різний адміністративно-процесуальний статус 

керівника. 

По-друге, дослідимо комплекс прав та обов’язків, зважаючи на варіацію 

становища суб’єкта. А. А. Тогобіцька-Громова вказує, що «комплексний 

аналіз адміністративно-правового статусу керівника в органах прокуратури 

полягає в характеристиці змістовних частин його елементів, виходячи із 

наступної, прийнятої в наукових колах, його структури: цільовий блок (мета і 

завдання керівника в органах прокуратури), структурно-організаційний блок 

(місце в службовій ієрархії, порядок призначення на адміністративну посаду, 

порядок звільнення з адміністративної посади, розподіл повноважень, 

прийняття управлінських рішень), компетенційний блок (повноваження, які 

складаються з прав та обов’язків, здійснення внутрішньо-організаційної та 

зовнішньо-управлінської діяльності в межах компетенції, форми і методи 

діяльності, юридична відповідальність керівника та інші. Ми із 

запропонованою послідовністю змістовних частин адміністративно-правового 

статусу керівника погоджуємось, вносячи лише одне уточнення. Йдеться про 

прийняття управлінських рішень у межах структурно-організаційного блоку. 

Ми вважаємо, що ця складова мала б бути в межах компетенційного блоку, 

адже саме від наявної компетенції залежить, які управлінські рішення можуть 

прийматись керівником органу прокуратури. Зважаючи на це уточнення,  і 

формуватимемо в подальшому наукове дослідження питання адміністративно-

правового статусу керівника. 

Звертаючись до питання мети і завдання керівника в органах 

прокуратури, слід вказати, що вони мають проектуватись саме на здійснення 

ним управлінської діяльності. Важливо розрізняти ці два поняття, оскільки в 

юридичній літературі їх часто ототожнюють. Ми погоджуємось з думкою 

В. Клочкова, що «під «метою» слід розуміти результат, на досягнення якого 

спрямована діяльність у цілому. Завдання – те, що необхідно зробити для 

цього. Вони більш конкретні та чисельні, ніж мета» [268, c. 257].  Так, ніхто не 

заперечуватиме, що основна мета прокуратури є захист прав і свобод людини, 
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загальних інтересів суспільства та держави [51]. Відтак метою керівника в 

органах прокуратури є налагодження діяльності ввіреного органу таким 

чином, щоб забезпечити належний захист прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави.  

Основні завдання керівника як управлінця в органах прокуратури 

визначаються участю в реалізації таких напрямів: 

«1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організації і процесуальному керівництві досудовим розслідуванням, 

вирішенні відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляді за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 

3) представництві інтересів держави в суді у виключних випадках і в 

порядку, що визначені законом» [54]. 

Ведучи мову про місце в службовій ієрархії, необхідно згадати про 

підлеглість, централізацію і єдиноначальність як основоположні принципи 

функціонування органів прокуратури. Саме на такому складі принципів 

наполягає А.Тогобітська-Громова [269, c. 117]. Попри запропоновану значно 

більшу кількість структурно-організаційних принципів Н. О. Рибалкою, ми 

погоджуємось із  А. Тогобітською-Громовою в  тому, що для визначення 

місця керівника органу прокуратури в службовій ієрархії наведених нею трьох 

принципів цілком достатньо. Розглянемо детальніше кожен із них. 

Принцип підлеглості прописаний у п. 4 ст. 7 Закону України «Про 

прокуратуру», в якому вказується, що «Офіс Генерального прокурора є 

органом прокуратури вищого рівня щодо обласних та окружних прокуратур, 

обласна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня щодо окружних 

прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, 

що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної обласної 

прокуратури» [51]. 

П.3 ст. 17 Закону вже детально регламентується, що «Прокурором вищого 

рівня є: 
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«1) для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів 

окружної прокуратури - керівник окружної прокуратури чи його перший 

заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків; 

2) для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів 

обласної прокуратури - керівник обласної прокуратури чи його перший 

заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків; 

3) для керівника окружної прокуратури, його першого заступника та 

заступників - керівник відповідної обласної прокуратури чи його перший 

заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків; 

4) для керівника обласної прокуратури, його першого заступника та 

заступників, керівника та заступника керівника підрозділу, прокурора Офісу 

Генерального прокурора - Генеральний прокурор чи його перший заступник 

або заступник відповідно до розподілу обов’язків; 

5) для першого заступника та заступника Генерального прокурора - 

Генеральний прокурор. 

У випадку утворення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких 

прокуратур визначаються Генеральним прокурором» [51]. 

Принцип централізації передбачений п. 1 ст. 8 Закону, згідно з нормами 

якого «Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх 

органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру 

досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, 

визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної 

протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного 

виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами 

державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального 

прокурора» [51] . 

І єдиноначальність як принцип на сьогодні вже  трансформовується. Ми 

підтримуємо у цьому відношенні Н. О. Рибалку, яка вказує, що 

«єдиноначальність у процесі управління в прокуратурі суттєво коригується 
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наявністю у вищих ланках прокурорської системи колегій» [270, c. 33]. І цей 

оновлений принцип він називає принципом поєднання єдиноначальності та 

колегіальності. 

У зв’язку із вищевказаним пропонуємо серед основоположних принципів 

функціонування органів прокуратури виділяти підлеглість, централізацію і 

поєднання єдиноначальності та колегіальності. 

Подальше дослідження структурно-функціонального блоку передбачає 

аналіз порядку призначення на адміністративну посаду та звільнення з неї. 

Закон України «Про прокуратуру» у ч. 1 ст. 39  містить вичерпний перелік 

прокурорських посад, які є адміністративними. Ч. 3 цієї ж статті визначає, які 

посади є адміністративними в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

Дії частин 4, 5, 7 і 8 ст. 39 Закону призупинено до 1 вересня 2021 року. 

Станом же на сьогодні маємо наступний механізм призначень: призначення 

першого заступника Генерального прокурора; заступника Генерального 

прокурора;  керівника обласної прокуратури; першого заступника керівника 

обласної прокуратури; заступника керівника обласної прокуратури;  керівника 

окружної прокуратури здійснюється Генеральним прокурором за 

рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення керівника підрозділу 

Офісу Генерального прокурора; заступника керівника підрозділу Офісу 

Генерального прокурора здійснюється Генеральним прокурором.  

Призначення керівника підрозділу обласної прокуратури; заступника 

керівника підрозділу обласної прокуратури;  першого заступника керівника 

окружної прокуратури;  заступника керівника окружної прокуратури 

здійснюється керівником обласної прокуратури. При цьому призначення 

першого заступника керівника окружної прокуратури та заступника керівника 

окружної прокуратури здійснюється за поданням керівника окружної 

прокуратури. 

Призначення   керівника підрозділу окружної прокуратури та заступника 

керівника підрозділу окружної прокуратури здійснюється керівником 

окружної прокуратури.  
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Призначення заступника Генерального прокурора - керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; першого заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється Генеральним 

прокурором, а керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та заступника керівника підрозділу Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури — керівником Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

Законом також передбачається, що «Генеральний прокурор призначається 

на посаду Президентом України за згодою Верховної Ради України» [51]. 

При розгляді питання щодо призначення прокурорів на адміністративні 

посади, варто згадати про систему стримувань і противаг, що присутня в 

діяльності органів прокуратури. Як зазначено у Збірнику наукових праць 

Академії прокуратури України, «Верховенство Генерального прокурора у 

прокурорській системі України аж ніяк не означає його необмеженого 

владарювання у ній через наявність демократичної системи стримування і 

противаг з боку Президента України, Верховної Ради України, 

Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції; свободи критики 

його рішень і дій збоку суб’єктів громадянського суспільства, у тому числі 

засобів масової інформації [271]. Згідно з п. 1 ч. 9 ст. 71 Закону, «Рада 

прокурорів України вносить рекомендації про призначення та звільнення 

прокурорів з адміністративних посад у випадках, передбачених цим Законом. 

У разі якщо Генеральний прокурор не погоджується з рекомендованою Радою 

прокурорів України кандидатурою і відмовляє у призначенні на посаду, він 

вносить на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру» [51]. Тож 

Рада прокурорів України як орган прокурорського самоврядування у питанні 

призначення на адміністративні посади прокурорів займає одне із 

визначальних місць у системі стримувань і противаг.  

Звільнення першого заступника Генерального прокурора; заступника 

Генерального прокурора; керівника підрозділу Офісу Генерального 
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прокурора; заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора; 

керівника обласної прокуратури;  першого заступника керівника обласної 

прокуратури; заступника керівника обласної прокуратури; керівника 

підрозділу обласної прокуратури;  заступника керівника підрозділу обласної 

прокуратури  здійснюється Генеральним прокурором. Звільнення керівника 

окружної прокуратури;  першого заступника керівника окружної прокуратури;  

заступника керівника окружної прокуратури;  керівника підрозділу окружної 

прокуратури заступника керівника підрозділу окружної прокуратури 

здійснюється керівником обласної прокуратури в окружних прокуратурах, які 

розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає 

під територіальну юрисдикцію відповідної обласної прокуратури. 

Звільнення заступника Генерального прокурора — керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,  першого заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступника керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється Генеральним 

прокурором, а з адміністративної посади керівника підрозділу Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та заступника керівника підрозділу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури — керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. 

Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади 

Президентом України за згодою Верховної Ради України [51]. 

З приводу редакційної конструкції ст. 39 Закону про прокуратуру в 

науковій літературі можна віднайти певні критичні зауваження, зокрема в 

Коментарі генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради 

Європи, проте, проаналізувавши їх, з приємністю констатуємо, що всі вони 

вже усунуті. Єдине зауваження, висунуте Брусом І. І. залишається актуальним 

і далі. Йдеться про те, що на думку вченого, «всі управлінські та 

організаційно-розпорядчі посади є адміністративними, однак, якщо бути 

більш точним, то посада Генерального прокурора України все ж таки є 

політичною. Адже очевидним є той факт, що Генеральний прокурор України 



274 

 

призначається Президентом України за згодою Верховної Ради України, що 

звичайно потребує підтримки від тієї сили, яка має в парламенті ситуативну 

більшість (коаліцію), а відтак і майбутнього Генерального прокурора України 

просуває саме ця політична сила, яка звичайно підтримується Президентом 

України» [272, c. 211]. Ми з таким зауваженням не погоджуємось, вважаючи 

висловлену політичну спрямованість лише особливістю посади Генерального 

прокурора України. Прописавши в п. 1 ст. 39 Закону про прокуратуру посаду 

Генерального прокурора, законодавець хотів, на наш погляд, показати цілісну 

систему адміністративних посад, послідовність підпорядкування, тобто 

ієрархію посад. І якщо б законодавець дослухався до порад виділити посаду 

Генерального прокурора України і прописати окремо з доповненням 

відповідними критеріями його професійності, то система адміністративних 

посад не виглядала б цілісною. 

Розподіл повноважень у структурно-операційному блоці передбачений 

ст. ст. 9, 11 і 13 Закону «Про прокуратуру». Для кращого розуміння їх 

співвідношення між керівниками різних рівнів  пропонуємо класифікувати  їх 

за особливостями здійснюваної діяльності і виділити: 

1) представницькі: і Генеральний прокурор, і обласний, і окружний, 

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представляють 

відповідно прокуратуру в цілому, обласну, окружну та Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратури у зносинах з органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, 

підприємствами, установами та організаціями. Генеральний прокурор 

представляє прокуратуру також прокуратурами інших держав та 

міжнародними організаціями; 

2) організаційні: кожен із керівників органів прокуратури організовує 

діяльність ввіреної йому прокуратури. При  цьому «Генеральний прокурор 

організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає 

межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних 

прокуратур у частині виконання конституційних функцій» [51]. Також ним 
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здійснюється розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками 

Генерального прокурора. Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та 

заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; 

3)  розпорядчі: Генеральний прокурор призначає прокурорів на 

адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад, а також 

“призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Офісу Генерального 

прокурора. Обласний прокурор призначає на посади та звільняє з посад 

прокурорів обласних та окружних прокуратур» [51]. Керівник окружної 

прокуратури розпорядчих повноважень не має. Окремою підгрупою в межах 

розпорядчих повноважень пропонуємо встановити визначальні повноваження, 

які передбачені лише в Керівника Спеціалізованої антикорупційї прокуратури. 

Він, зокрема, «визначає після початку досудового розслідування прокурора, 

який здійснює повноваження прокурора у конкретному кримінальному 

провадженні, та визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження 

прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також 

прокурора для керівництва такою групою» [51]; 

4)  дисциплінарні: «Генеральний прокурор на підставі рішення 

відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу 

Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного 

стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на 

посаді прокурора» [51]. Також за поданням Генеральної інспекції 

Генеральний прокурор направляє матеріали до Державного бюро розслідувань 

і  визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання 

прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, 

встановлених для відповідної адміністративної посади. Обласний прокурор 

приймає аналогічні рішення щодо прокурора окружної прокуратури. 

Окружний прокурор подібного повноваження не має. 
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5) затверджувальні: Генеральний прокурор затверджує “акти з 

питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури, у тому 

числі щодо електронного документообігу; стратегію розвитку прокуратури; 

положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів 

та систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та 

регулювання навантаження на прокурорів; а також загальні методичні 

рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування 

норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності» 

[51]. Обласний прокурор затверджує лише  акти з питань, що стосуються 

організації діяльності обласної прокуратури. Окружний прокурор такої 

функції не має;  

6) кваліфікаційні: Генеральний прокурор забезпечує виконання 

вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Офісу Генерального 

прокурора, обласний прокурор - прокурорів обласної прокуратури, окружний 

- прокурорів окружної прокуратури, а керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури – прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури; 

7) аналітичні: Обласний, окружний прокурори та керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури контролюють ведення та аналіз 

статистичних даних, організовують “вивчення та узагальнення практики 

застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення 

прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій» [51]. 

Подібного повноваження Генеральний прокурор не має. 

8) нормотворчі: Як Генеральний, так і обласний та окружний 

прокурори видають накази з питань, що належать до їх адміністративних 

повноважень. 

Саме такий детальний розподіл повноважень за окремими 

класифікаційними характеристиками дає, на нашу думку, можливість чіткіше 

встановити межі компетенцій керівників органів прокуратури, виявити спільні 
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та відмінні компетенції, а відтак обгрунтованіше перейти до аналізу 

діяльності керівників. 

Отож, анонсований нами вище компетенційний блок міститиме аналіз 

повноважень, що складаються з прав та обов’язків, особливостей здійснення 

внутрішньо-організаційної та зовнішньо-управлінської діяльності в межах 

компетенції, форм і методів діяльності, процесів прийняття управлінських 

рішень, а також юридичної відповідальності керівника. 

Закон України про прокуратуру містить нормативно-правове визначення 

лише загальних прав та обов’язків прокурорів. Так, серед прав прокурора 

названі:  «право брати участь у прокурорському самоврядуванні для 

вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури у порядку, 

встановленому законом; бути членами професійних спілок; утворювати 

громадські організації та брати в них участь з метою захисту своїх прав та 

інтересів, підвищення свого професійного рівня» [51]. 

Обов’язків у прокурора значно більше. Серед них: 

«- вдосконалювати свій професійний рівень та з цією метою підвищувати 

кваліфікацію; 

- періодично проходити підготовку у Тренінговому центрі прокурорів 

України; 

- неухильно додержуватися присяги прокурора. За порушення присяги  

нести відповідальність, передбачену законом; 

- виявляти повагу до осіб під час здійснення своїх повноважень; 

- не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється 

законом; 

- діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України; 

- додержуватися правил прокурорської етики, зокрема не допускати 

поведінки, яка дискредитує його як представника прокуратури та може 

зашкодити авторитету прокуратури; 

- щорічно проходити таємну перевірку доброчесності» [51]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4976
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У зв’язку із подвійністю статусу керівника органу прокуратури, слід 

вказати, що це лише перша його частина. Друга ж частина визначає права та 

обов’язки керівника як особи, що займає адміністративну посаду. Відповідне 

регулювання в Законі про прокуратуру відсутнє. Це і не дивно, оскільки 

діяльність керівника має характер управлінської діяльності, що не цілком 

можливо прописати нормами адміністративного права. Для вирішення 

означеної проблеми було прийнято рішення про відображення цього 

особливого статусу в Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, 

затвердженого 27.04.2017 року. 

Ст. 30 Кодексу регулює взаємовідносини керівного складу органів 

прокуратури з підпорядкованими працівниками, вказуючи: «У відносинах з 

підпорядкованими працівниками керівники всіх рівнів мають поєднувати 

принциповість та вимогливість з повагою та доброзичливістю, не допускати 

грубощів та приниження людської гідності. Керівники прокуратури повинні: 

- сприяти творчому підходу прокурорів до виконання своїх функцій, 

заохочувати їхню ініціативу, виявляти повагу до висловлюваних ними 

правових позицій; 

- бути справедливим і об’єктивним в оцінці роботи підпорядкованих 

працівників; 

- не спонукати працівників до виконання доручень, які виходять за межі їх 

службових обов’язків, вчинення протиправних дій, не допускати фактів 

необ'єктивного підходу до оцінки їх професійних, ділових та особистих 

якостей; 

- сприяти утвердженню в колективах службової дисципліни на засадах 

товариської взаємодопомоги, позитивного морально-психологічного клімату; 

- сприяти додержанню працівниками вимог професійної етики» [131]. 

Норми, наведені вище, як бачимо, мають характер зобов’язань, проте 

знаючи про особливість побудови владної вертикалі в органах прокуратури, 

можемо припустити, що кожен із прокурорів нижчого рівня має 
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кореспондуючі права у відношенні прокурорів вищого рівня, а тому у їх 

деталізованому розписуванні потреби немає. 

Наступне в межах компетенційного блоку маємо розглянути особливості 

внутрішньо-організаційної та зовнішньо-управлінської діяльності керівників 

органів прокуратури. Як вказує О. Г. Мартинюк, «незважаючи на те, що обсяг 

повноважень органів прокуратури поза межами кримінального 

переслідування суттєво обмежено із прийняттям Закону України «Про 

прокуратуру» від 14.10.2014 року №1697-VII, реалізація участі у відносинах 

адміністративної діяльності є невід’ємним елементом правового статусу 

прокуратури, в першу чергу як суб’єкта публічного управління. При цьому, 

центрова увага до керівника прокуратури в царині науки адміністративного 

права пояснюється складною дуалістичною природою його місця у відносинах 

адміністративної діяльності: як елемент управлінського впливу на внутрішню 

організаційну за зовнішню функціональну спрямованість прокуратури» [273, 

с. 161]. 

Саме поділ видів управлінської діяльності на внутрішні та зовнішні є 

поширеним в наукових колах. Проте до нього вчені намагаються додати 

особливостей. Зокрема, той же О. Г. Мартинюк наполягає, що керівники 

органів прокуратури, згідно із законом, здійснюють внутрішню 

адміністративну діяльність, яка реалізується через  загально-організаційну, 

службово-дисциплінарну, нормотворчу, контрольну (наглядову) функції, 

виконання яких відрізняються між собою за характером, обсягом, змістом та 

режимом. Зовнішня адміністративна діяльність органів прокуратури, на думку 

В. Ф. Пузирного, «реалізується у відносинах із виконання законних 

повноважень, які не пов’язані із організаційними чи розпорядчими актами та 

повноваженнями у сфері кримінального процесу [274, c. 103]. Також ним 

детально пояснюється, що «основною формою зовнішнього прояву 

адміністративних повноважень є, з-поміж іншого, забезпечення прав та 

законних інтересів громадян, утвердження громадянського порядку, 

законності в різних сферах державного та суспільного життя, правоохоронній 
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діяльності через реалізацію координаційних та представницьких 

повноважень» [274, c. 103]. 

І. М. Білодід та А. А. Тогобіцька-Громова роблять  такий же висновок і 

виокремлюють внутрішньо-організаційні та зовнішньо-управлінські 

адміністративні повноваження [258; 275].  

В. В. Шуба пропонує значно складнішу класифікацію адміністративної 

діяльності органами прокуратури в межах адміністративно-правових 

відносин. Ним пропонуються наступні критерії поділу: «за місцем здійснення 

(реалізації) (зовнішні та внутрішні); залежно від виконуваних органами 

прокуратури функцій (регулятивні та охоронні); за формою втілення в 

правових актах (матеріальні та процесуальні); залежно від адміністративно-

правового статусу суб’єктів, які беруть участь у цих правовідносинах (між 

вищестоящою і нижчестоящою посадовими особами); між органами 

прокуратури (прокурорами) та фізичними чи юридичними особами (розгляд 

звернень, надання правової допомоги і т.д.); за характером обов’язку: 

активного типу та пасивного типу» [196, c. 15]. Ми цілком погоджуємось із 

О. Г. Мартинюком, який вказує, що застосування такої моделі змісту відносин 

та напрямків діяльності в практичній площин дуже складне [273, c. 168]. І у 

зв’язку з цим, пропонуємо звужений підхід до трактування поділу діяльності 

керівника на внутрішньо-організаційну та зовнішньо-управлінську. Зокрема, 

із запропонованої нами класифікації повноважень за особливостями 

здійснюваної діяльності, представницькі повноваження пропонуємо вважати 

зовнішньо-управлінськими, а організаційні, розпорядчі, дисциплінарні, 

затверджувальні, кваліфікаційні, аналітичні та нормотворчі – внутрішньо-

організаційними. Пояснимо таку пропозицію тим, що керівник органу 

прокуратури лише при здійсненні представницьких повноважень виконує 

управлінську діяльність за межами ввіреного йому органу прокуратури. У 

решті випадків він, реалізуючи різні види повноважень, все ж налагоджує 

діяльність у межах конкретного органу прокуратури.  
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Ефективність управління в централізованій системі органів прокуратури 

не лише зумовлюється адекватністю методів управління з урахуванням 

об’єкта, але залежить від форм управлінської діяльності [276]. Дослідимо 

детальніше поняття форм і методів діяльності, екстраполювавши їх на 

діяльність керівника органу прокуратури. 

Отож, В. К. Колпаков під формою управлінської діяльності розуміє 

зовнішній прояв конкретних дій, які здійснюють органи виконавчої влади для 

реалізації поставлених перед ними завдань [277, c. 185]. О. М. Бандурка під 

формою управлінської діяльності розуміє також зовнішній прояв 

управлінської діяльності, спосіб вираження її змісту в конкретних умовах, 

тобто це та або інша управлінська дія, що має зовнішній прояв [278, c. 256]. 

Р. І. Басараб, досліджуючи організаційно-правові засади діяльності 

Генерального прокурора України, вказує: «Під формами діяльності 

Генерального прокурора варто розуміти нормативно врегульовані допустимі 

зовнішні способи вираження його повноважень (прав та обов’язків) в процесі 

реалізації конкретних управлінських функцій» [276, c. 124]. Аналогічне 

визначення можна навести стосовно форм діяльності керівника органу 

прокуратури  будь-якого рівня, проте із деякими застереженнями. Ми 

вважаємо, що форма діяльності – це все-таки зовнішній прояв діяльності, а не 

повноваженя, як вказує Р. І. Басараб. У зв’язку із зазначеним, під формою 

діяльності керівника органу прокуратури пропонуємо вважати нормативно 

врегульовані, допустимі зовнішні прояви вираження його діяльності в межах 

наданих йому законом повноважень у процесі реалізації конкретних 

управлінських функцій. 

Н. О. Рибалка наполягає, що «під час класифікації форм управлінської 

діяльності виникають проблеми не лише з найменуваннями, а й з переліком 

конкретних форм. Класифікуючи форми управління за таким критерієм, як 

характер (значення наслідків, які виникають в результаті використання форм), 

розрізняють правові та організаційні форми» [169, с. 141]. 
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Р. І. Басараб щодо форм діяльності Генерального прокурора України 

пропонує виокремлювати: «1) організаційно-управлінську форму; 2) 

нормативно-управлінську; 3) форму процесуального керівництва. 

Організаційно-управлінська полягає в тому, що дана посадова особа 

покликана забезпечувати, по-перше, призначення всіх прокурорів держави, 

починаючи з районного (міського) рівня і закінчуючи обласним; по-друге, 

організаційну координацію роботи централізованої системи органів 

прокуратури; по-третє, затвердження структури і штатної чисельності 

підпорядкованих органів прокуратури; по-четверте, розподілення коштів на 

утримання органів прокуратури та їх апаратів. Нормативно-управлінську 

форму автор  характеризує  завдяки розподілу правових актів Генерального 

прокурора України на нормативно-правові та індивідуальні. Форму 

процесуального керівницва вчена розглядає крізь призму процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, вказуючи, що Генеральний прокурор 

незалежно від того, що є керівником, який очолює централізовану систему 

органів прокуратури, водночас є прокурором» [276, c. 124-128]. 

Подібної думки дотримуються й інші вчені. Скажімо, М. І. Іншин до 

організаційних форм управління в органах прокуратури відносить: «1) 

аналітичну роботу; 2) планування роботи; 3) проведення нарад, зборів 

трудового колективу, інших заходів внутрішньо-організаційного 

спрямування; 4) діловодство; 5) забезпечення управління органами 

прокуратури (інформаційне, кадрове, матеріально-технічне, фінансове); 6) 

надання методичної допомоги підпорядкованим підрозділам» [279, c. 238]. Не 

заперечуючи правильності наведених форм управління М. І. Іншина, все ж 

констатуємо на незавершеності наведеного переліку. Так, не згадано 

прогнозування, дослідження ефективності роботи прокурорів очолюваної 

прокуратури тощо. Вважаємо, що форм управлінської діяльності керівника 

органів прокуратури є настільки багато і вони настільки різнопланові, що їх 

обов’язково потрібно  класифікувати. 
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Зважаючи на існуючий в управлінській літературі розподіл, прийнято 

розглядати чотири форми управлінської діяльності:  

1) видання нормативних актів управління; 

2) видання індивідуальних (ненормативних, адміністративних) актів 

управління; 

3) проведення організаційних заходів; 

4) здійснення матеріально-технічних операцій. 

Накладаючи вказану класифікацію на сферу діяльності керівника органу 

прокуратури, пропонуємо розрізняти також чотири форми управлінської 

діяльності: 

1) видання нормативно-правових актів (властива лише Генеральному 

прокурору України); 

2) видання актів з питань, що стосуються діяльності прокуратури 

відповідного рівня (властива керівникам органів прокуратури усіх рівнів); 

3) проведення організаційних заходів (проведення нарад, зборів 

трудового колективу, інших заходів внутрішньо-організаційного 

спрямування); 

4) здійснення матеріально-технічних операцій (аналітична робота, 

контроль за веденням та аналізом статистичних даних). 

Наведений розподіл форм управлінської діяльності, на нашу думку, 

відображає усі можливі зовнішні її прояви, втілюючись завдяки застосуванню 

конкретних методів діяльності. 

Методами управлінської діяльності керівника в органах прокуратури, на 

думку А. А. Тогобіцької-Громової, є «нормативно передбачені способи 

реалізації функцій управління шляхом впливу суб’єкта (керівника) на об’єкт 

управління (підлеглий прокурор, службовець або ввірений колектив) для 

досягнення завдань прокуратури. При цьому зауважується, що методи 

переконання, заохочення і примусу застосовують поодинці або комплексно 

залежно від обставин, статусу  суб’єкта та об’єкта управління, конкретної 

ситуації, проте у системі управління органів прокуратури керівники 
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найчастіше застосовують безпосередній вплив на підлеглих у вигляді 

адміністративних методів управління. Останній виражається в 

безпосередньому впливі керівника шляхом прийняття управлінських та інших 

організаційно-розпорядчих документів» [258, c. 10]. Ми з цього приводу 

вважаємо, що керівник завжди застосовує безпосередній вплив на підлеглих 

шляхом прийняття управлінських рішень, а вже останні характеризуються як 

такі, в яких застосовано методи переконання, заохочення і примусу. Тобто, 

адміністративний метод управління неправильно ставити поряд із методами 

переконання, заохочення і примусу, оскільки це не одновидові поняття. 

В. І. Власов під методами управління в органах прокуратури розуміє 

«прийоми, способи та шляхи використання форм прокурорського нагляду, що 

розробляються передовою практикою і наукою. На відміну від форм, вони є 

численними і не зовсім обов’язковими, головним чином вони є специфічними, 

рухомими, гнучкими, мають можливість пристосовуватися до місцевих умов, 

відмінностей і навіть конкретних ситуацій. Якщо конкретні форми нагляду є 

стійкими або змінюються як застарілі чи то неефективні лише законодавцем, 

то методи вдосконалюються, безперервно розвиваються» [280, c. 85]. 

М. К. Якимчук вказує, що «основу методів управління становлять два 

універсальні засоби впливу на волю, свідомість, поводження людей: 

переконання і примус» [281, c. 167]. Р. І. Басараб пропонує виділяти такі 

методи діяльності Генерального прокурора України: «1) імперативний; 2) 

заохочувальний; 3) виховний; 4) рекомендаційний» [276, c. 125]. Ми думку 

вченого підтримуємо і вважаємо, що такий же набір методів діяльності може 

бути застосований до керівників органів прокуратури усіх рівнів. Переконані, 

що в чистому вигляді використання окремого методу діяльності можна 

побачити вкрай рідко. Так, імперативний метод найчастіше буде пов’язаний із 

виховним, рекомендаційний — із заохочувальним, проте саме такий 

детальний розподіл методів управлінської діяльності дає змогу чітко 

характеризувати управлінські рішення керівника. 
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Повноцінний розгляд адміністративно-правового статусу керівника органу 

прокуратури неможливий без висвітлення питання його юридичної 

відповідальності. Закон України «Про прокуратуру» у ст. 20 встановлює, що 

«Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю прокурора, 

відшкодовується державою незалежно від його вини в порядку, визначеному 

законом. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану прокурором, має право 

зворотної вимоги до нього в розмірі виплаченого відшкодування в разі 

встановлення в діях прокурора складу кримінального правопорушення за 

обвинувальним вироком суду щодо нього, який набрав законної сили» [51]. 

Наведена норма, як бачимо, стосується відповідальності усіх без винятку 

прокурорів, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю яких було 

завдано збитків. Тобто ця норма є елементом службової деліктоздатності усіх 

прокурорів. Якщо ж ми ведемо мову про керівника органу прокуратури і його 

правовий статус, то відповідальність мала би стосуватися саме здійснення ним 

своїх владних управлінських функцій. Аналіз ст. 43 Закону «Про 

прокуратуру», яка містить завершений перелік підстав для притягнення 

прокурора до дисциплінарної відповідальності, дає змогу охарактеризувати її 

норми також як загальні для усіх прокурорів. Як і норми Закону України «Про 

запобігання корупції» [208], який стосується посадових та службових осіб 

органів прокуратури. З наведенного вище можемо зробити висновок, що 

керівник органу прокуратури може бути притягнутий до юридичної 

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

посади не займає, то ж окремих норм, які б стосувались відповідальності його 

саме як керівника на даний момент в законодавстві України немає. Тобто 

лише ефективність його діяльності як керівника стає передумовою до 

переведення чи звільнення з адміністративної посади, та цю зміну статусу не 

слід розцінювати як елемент відповідальності, а виключно як елемент 

кадрового менеджменту вищестоящого керівника органу прокуратури. 
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Підводячи підсумок дослідження питання особливостей статусу та 

управлінської діяльності керівника органів прокуратури, потрібно вказати на 

базові  його моменти:  

Закон України «Про прокуратуру» у ст. 39 встановлює порядок 

призначення прокурора на адміністративну посаду. У розумінні закону 

керівниками органів прокуратури вважатимуться: Генеральний прокурор, 

керівник підрозділу Офісу Генерального прокурора, керівник обласної 

прокуратури, керівник підрозділу обласної прокуратури, керівник окружної 

прокуратури, керівник підрозділу окружної прокуратури, керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та керівник підрозділу 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. До системи адміністративних 

посад в органах прокуратури належать і заступники керівників, проте їм 

властиве виконання тих управлінських повноважень, які делегували їм 

керівники. 

Проаналізувавши значну кількість доктринальних тлумачень і за 

відсутності легального його тлумачення, керівником в органах прокуратури 

пропонуємо вважати прокурора, який в установленому законом порядку 

призначений на адміністративну посаду та відповідно до службових 

повноважень і посадових обов’язків виконує управлінські функції, 

продовжуючи виконувати функції прокурора відповідної прокуратури, та несе 

юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання 

управлінських функцій. 

Аналізуючи поняття правового статусу ми підтримали твердження про 

визначення його через сукупність юридично закріплених варіацій становища 

суб’єкта в державі та суспільстві зумовленим комплексом прав та обов’язків. 

Адміністративно-правовий статус, як різновид попереднього з усіма 

властивими йому загальними ознаками окремо наділений власною 

специфікою, зумовленою галузевою приналежністю. У цьому відношенні 

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

завершений перелік адміністративних посад, які можуть займати прокурори. 
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Від того, яку саме посаду займе прокурор і залежатиме його адміністративно-

правовий статус, адже для усіх осіб-прокурорів визначений однаковий 

правовий статус, і лише займана адміністративна посада впливатиме на 

особливість статусу як керівника. 

Метою керівника в органах прокуратури є налагодження діяльності 

ввіреного органу таким чином, щоб забезпечити належний захист прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Основні завдання 

керівника як управлінця в органах прокуратури визначаються участю в 

реалізації таких напрямів: «1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 3) представництво інтересів держави в суді у 

виключних випадках і в порядку, що визначений законом» [51]. 

Ведучи мову про місце в службовій ієрархії керівника органу 

прокуратури, необхідно пам’ятати  про підлеглість, централізацію і 

єдиноначальність як основоположні принципи функціонування органів 

прокуратури. 

При аналізі розподілу повноважень у структурно-операційному блоці та 

для кращого розуміння їх співвідношення між керівниками різних рівнів  

нами запропоновано класифікувати  їх за особливостями здійснюваної 

діяльності і виділити: представницькі; організаційні; розпорядчі; 

дисциплінарні; затверджувальні; кваліфікаційні; аналітичні та нормотворчі. 

У зв’язку із подвійністю статусу керівника органу прокуратури, 

вказувалось, що у законі міститься лише вказівка щодо загального статусу 

прокурора і це лише перша його частина. Друга ж частина визначає права та 

обов’язки керівника як особи, яка займає адміністративну посаду. Відповідне 

регулювання в Законі про прокуратуру відсутнє. Для вирішення означеної 

проблеми було прийнято рішення про відображення цього особливого статусу 

в Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, де ст. 30 Кодексу 
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врегульовано взаємовідносини керівного складу органів прокуратури з 

підпорядкованими працівниками. Попри те, що норми ст. 30  мають характер 

зобов’язань, і знаючи про особливість побудови владної вертикалі в органах 

прокуратури, нами зроблено висновок, що кожен із прокурів нижчого рівня 

має кореспондуючі права стосовно прокурорів вищого рівня, а тому у їх 

деталізованому розписуванні потреби немає. 

 

Висновки до розділу ІV 

 

1. Важливим напрямом імплементації європейського законодавства в 

напрямку удосконалення концепції адміністративно-правового статусу 

прокурора є вдосконалення системи підготовки, відбору та зарахування 

претендентів на посади прокурорів. 

2. Етичні вимоги до посади прокурора є елементом його публічно-

правового положення  з урахуванням положень чинного законодавства: 

підтримування честі і гідності своєї професії, справедливості та  

неупередженості; відповідність найвищим етичним та естетичним вимогам, 

сумлінне виконання службових обов’язків; об’єктивність у відносинах з 

органами влади, громадськістю та окремими особами; усвідомлення 

соціальної значимості своєї діяльності, міри відповідальності перед 

суспільством; обов’язок ставитися до людей справедливо, уважно, 

доброзичливо, згідно із загальнолюдськими принципами моралі, недопускати 

неправдивих відомостей, які принижують його ділову репутацію; 

самостійність та незалежність у прийнятті рішень, оперування приписами 

конституційного права; здійснення службових повноважень сумлінно, 

компетентно, вчасно і відповідально; постійність та системність підвищення 

загальноосвітнього та професійного рівня, культури спілкування; 

ініціативність, відповідальне ставлення та творчий підхід до виконання своїх 

службових обов'язків; фахова орієнтованість у чинному законодавстві, обмін 

досвідом з колегами; вимогливість та принциповість у взаємовідносинах з 
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працівниками інших правоохоронних органів України; виняткова повага до 

суду і правосуддя; взаємоповага і взаємодопомога у відносинах між колегами 

у робочий та позаробочий час; принциповість і вимогливість;  недопущення 

грубощів, приниження людської гідності; сприяння творчому виконанню 

підлеглими своїх функціональних обов’язків, необмежування без потреби їх 

ініціативи; прояв поваги до висловлюваних правових позицій колег та інших 

сторін процесу, не нав’язування своєї точку зору силовими методами; 

партнерські засади добудови відносини прокурорів із засобами масової 

інформації та журналістами; дотримання правил етикету зовнішнього вигляду 

працівника прокуратури, стриманість у повсякденному житті; вміння 

захищати принцип рівності всіх громадян перед законом незалежно від 

етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками. 

3. Здійснення прокурором процесуальної функції обвинувачення – це 

практичне, послідовне втілення об’єктивних висновків, яких він досяг, 

переконання у вині підсудного та доказ останньої. Вимоги об’єктивного 

підходу до вирішення будь-якої кримінальної справи є як юридичними, так і 

глибоко моральними. Звинувачення і засудження невинних, несправедливе 

покарання грубо порушують закон і різко конфліктують з моральними 

нормами. Лише абсолютне переконання у вині підсудного дає прокурору 

юридичне та моральне право підтримувати обвинувачення, вимагати 

засудження та покарання цієї особи. 

4. Нехтування інструментами визначення та законодавчого закріплення 

культури прокурорської діяльності при атестації працівників можуть звести 

нанівець результат спеціалізованого навчання (що також перебуває у стадії 

реформування й потребує чіткості й  розуміння головної потреби: захисту 

прав людини та основоположних свобод, утвердження верховенства права)  

або дати мінімальний ефект від застосування відповідного досвіду роботи та 

конструктивного використання  особистісних,  ділових здібностей, морально-

етичних якостей прокурора.  
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5. Виокремлено наступні елементи закінчення повноважень працівника 

прокуратури: (1) звільнення прокурора з посади; (2) припинення повноважень 

на посаді; (2) зупинення повноважень на посаді. 

6. Принципами діяльності прокурора в середовищі адміністративно-

правових відносин є: верховенство права, законність, політична 

неупередженість, недопустимість суміщень при проходженні служби в 

органах прокуратури, пріоритет прав і свобод людини та громадянина тощо. 

7. Можливість застосування заходів адміністративної, дисциплінарної 

або кримінальної відповідальності до прокурора у якості елемента його 

адміністративно-правового статусу є запорукою підвищення рівня довіри 

громадян, а також гарантія дотримання працівниками прокуратури 

законодавства про захист прав і свобод громадян. 

8. Встановлено, що Кримінальний кодекс України та Кодекс про 

адміністративні правопорушення обмежено регламентують адміністративну 

та кримінальну відповідальність за незаконні дії або бездіяльність прокурора. 

Зокрема, до підстав кримінальної відповідальності слід віднести: перевищення 

прокурором своїх повноважень; безпідставне та необґрунтоване прийняття 

рішення про закриття кримінальної справи, продовження строків досудового 

розслідування тощо; необґрунтовану відмову слідчому у проведені слідчих 

дій, якщо це призвело до нерозкриття окремого злочину тощо. 

9. Доведено, що висловлення недовіри Генеральному прокурору 

України з боку Верховної Ради України як підстава для його відставки, є 

важливим методом парламентського контролю, а для запобігання можливого 

політичного переслідування доцільно деталізувати в Конституції України 

підстави та порядок висловлення такої недовіри.  

10. 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. І хоча на сучасному етапі зарано 

оцінювати результати впливу нового законодавства про прокуратуру на рівень 
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законності і правопорядку, проте без цих кардинальних законодавчих та 

інституційних змін неможливо сформувати орган публічного обвинувачення 

європейського зразка, покликаний замінити архаїчну модель прокуратури 

радянського типу. 

11. Виокремлено роль керівника в правоохоронних органах: реалізація 

безпосередньої управлінської діяльності; прийняття кадрових рішень; несення 

особистої відповідальності за роботу правоохоронного органу (її 

ефективність); контроль за дотриманням законності при проведенні 

оперативно-розшукових, кримінально-процесуальних заходів; представництво 

органу та його інтересів у відносинах із іншими суб’єктами, громадськістю. 

12. Керівник в органах прокуратури – це посадова особа, яка обіймає 

адміністративні посади в органах прокуратури. Систему адміністративних 

посад в органах прокуратури становлять керівники і заступники керівників. 

Останнім властиве виконання тих управлінських повноважень, які делегували 

їм керівники.  

13. Ознаками які характеризують адміністративно-правовий статус 

керівника в органах прокуратури є: порядок призначення на адміністративну 

посаду та звільнення з неї; процедури прийняття управлінських рішень. 

14. Підтримано твердження про визначення адміністративно-правового 

статусу як правового феномену через сукупність юридично закріплених 

варіацій становища суб’єкта в державі та суспільстві зумовленим комплексом 

прав та обов’язків.  

15. Адміністративно-правовий статус як різновид попереднього з усіма 

властивими йому загальними ознаками окремо, наділений власною 

специфікою, зумовленою галузевою приналежністю. У цьому відношенні 

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

завершений перелік адміністративних посад, які можуть обіймати  прокурори. 

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

правовий статус, адже для усіх осіб-прокурорів визначений однаковий 



292 

 

правовий статус, і лише займана адміністративна посада впливатиме на 

особливість статусу як керівника. 

16. Метою керівника в органах прокуратури є налагодження діяльності 

ввіреного органу таким чином, щоб забезпечити належний захист прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Основні завдання 

керівника як управлінця в органах прокуратури визначаються участю в 

реалізації таких напрямів: 1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 2) 

організації і процесуальному керівництві досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляді за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 3) представництві інтересів держави в суді у 

виключних випадках і в порядку, що визначені законом. 

17. Зважаючи на важливість функціональної ролі керівника в органах 

прокуратури, серед основоположних принципів функціонування органів 

прокуратури рекомендується виділяти підлеглість, централізацію і поєднання 

єдиноначальності та колегіальності. 

18. Здійснено розподіл повноважень керівників органів прокуратури 

шляхом їх співвідношення між керівниками різних рівнів:  

(1) представницькі: і Генеральний прокурор, і обласний, і окружний, 

керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури представляють 

відповідно прокуратуру в цілому, обласну, окружну та Спеціалізовану 

антикорупційну прокуратури у зносинах з органами державної влади, іншими 

державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, 

підприємствами, установами та організаціями. Генеральний прокурор 

представляє прокуратуру також прокуратурами інших держав та 

міжнародними організаціями;  

(2) організаційні: кожен із керівників органів прокуратури організовує 

діяльність ввіреної йому прокуратури. При цьому Генеральний прокурор 

організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає 

межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних 
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прокуратур у частині виконання конституційних функцій. Також ним 

здійснюється розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками 

Генерального прокурора. Керівник Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та 

заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  

(3) розпорядчі: Генеральний прокурор призначає прокурорів на 

адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад, а також 

призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Офісу Генерального 

прокурора. Обласний прокурор призначає на посади та звільняє з посад 

прокурорів обласних та окружних прокуратур. Керівник окружної 

прокуратури розпорядчих повноважень не має. Окремою підгрупою в межах 

розпорядчих повноважень пропонуємо встановити визначальні повноваження, 

які передбачені лише в Керівника Спеціалізованої антикорупційї прокуратури. 

Він, зокрема, визначає після початку досудового розслідування прокурора, 

який реалізує повноваження прокурора у конкретному кримінальному 

провадженні та визначає групу прокурорів, які здійснюють повноваження 

прокурорів в особливо складному кримінальному провадженні, а також 

прокурора для керівництва такою групою;  

(4) дисциплінарні: Генеральний прокурор на підставі рішення 

відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу 

Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного 

стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на 

посаді прокурора. Також за поданням Генеральної інспекції Генеральний 

прокурор направляє матеріали до Державного бюро розслідувань і визначає 

порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який 

обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для 

відповідної адміністративної посади. Обласний прокурор приймає аналогічні 

рішення щодо прокурора окружної прокуратури. Окружний прокурор 

подібного повноваження не має;  
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(5) затверджувальні: Генеральний прокурор затверджує акти з питань 

щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури, у тому числі 

щодо електронного документообігу; стратегію розвитку прокуратури; 

положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів 

та систему оцінювання якості роботи прокурорів; порядок вимірювання та 

регулювання навантаження на прокурорів; а також загальні методичні 

рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування 

норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності. 

Обласний прокурор затверджує лише акти з питань, що стосуються організації 

діяльності обласної прокуратури. Окружний прокурор такої функції не має;  

(6) кваліфікаційні: Генеральний прокурор забезпечує виконання вимог 

щодо підвищення кваліфікації прокурорів Офісу Генерального прокурора, 

обласний прокурор — прокурорів обласної прокуратури, окружний — 

прокурорів окружної прокуратури, а керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури – прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури;  

(7) аналітичні: Обласний, окружний прокурори та керівник 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури контролюють ведення та аналіз 

статистичних даних, організовують вивчення та узагальнення практики 

застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення 

прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій. 

Подібного повноваження Генеральний прокурор не має; (8) нормотворчі: Як 

Генеральний, так і обласний та окружний прокурори видають накази з питань, 

що належать до їх адміністративних повноважень. 

19. У зв’язку із подвійністю статусу керівника органу прокуратури, 

вказувалось, що в законі міститься лише вказівка щодо загального статусу 

прокурора, і це лише перша його частина. Друга ж частина визначає права та 

обов’язки керівника як особи, яка займає адміністративну посаду. Відповідне 

регулювання в Законі про прокуратуру відсутнє. Для вирішення означеної 

проблеми було прийнято рішення про відображення цього особливого статусу 



295 

 

в Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, де ст. 30 Кодексу 

врегульовано взаємовідносини керівного складу органів прокуратури з 

підпорядкованими працівниками. Попри те, що норми ст. 30  мають характер 

зобов’язань, і знаючи про особливість побудови владної вертикалі в органах 

прокуратури, нами зроблено висновок, що кожен із прокурів нижчого рівня 

має кореспондуючі права стосовно прокурорів вищого рівня, а тому у їх 

деталізованому розписуванні потреби немає. 

20. Компетенційний блок адміністративного статусу керівника органів 

прокуратури охоплює права, обов’язки, особливості здійснення внутрішньо-

організаційної та зовнішньо-управлінської діяльності, форми і методи 

діяльності, процеси прийняття управлінських рішень, а також юридичну 

відповідальність керівника. 

21. Представницькі повноваження керівника пропонується вважати 

зовнішньо-управлінськими, а організаційні, розпорядчі, дисциплінарні, 

затверджувальні, кваліфікаційні, аналітичні та нормотворчі – внутрішньо-

організаційними з урахуванням наступних доказів: 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 у межах конкретного органу прокуратури. 

22. Керівник органу прокуратури може бути притягнутий до юридичної 

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

посади не займає, то ж окремих норм, які б стосувались відповідальності його 

саме як керівника на даний момент в законодавстві України немає. Тобто 

лише ефективність його діяльності як керівника стає передумовою до 

переведення чи звільнення з адміністративної посади, та цю зміну статусу не 

слід розцінювати як елемент відповідальності, а тільки як елемент кадрового 

менеджменту вищого керівника органу прокуратури. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

5.1. Правове забезпечення інформатизації та інформаційних 

процесів в органах прокуратури України 

 

Інтенсивний розвиток комп’ютеризації, різноманітних засобів 

комунікації і глобалізованого зв’язку зумовив швидке продукування високої 

кількості інформації, що у свою чергу веде до зростання запиту в 

урізноманітненні та вдосконаленні чинних інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. Накопичення відомостей спостерігається в усіх сферах діяльності 

людини. Не виняток – публічна сфера роботи державних інституцій. Державні 

органи як суб’єкти інформаційних відносин не відмежовуються від таких 

інновацій та ризиків. Серед іншого їх завданням є створення цілісної системи 

управління інформаційними потоками, що дасть змогу швидко, якісно і 

безпечно, виконуючи управлінські функції, не втрачати зв’язок із 

прогресивним навколишнім середовищем.  

Повсюдне впровадження інформаційних технологій є елементом 

сучасного розвитку публічної владної діяльності, а її нормативний аспект 

розкривається у наступному: «стимулюванні і державній підтримці 

впровадження інформаційних технологій в управлінські процеси; розробці 

належного внутрішньовідомчого регулювання інформаційних процесів, прав 

та обов’язків при використанні інформаційних технологій та безпеки 

інформації; посиленні правових гарантій при використанні інформаційних 

технологій публічними особами та службовцями; уніфікації політик 

інформаційного забезпечення автоматизованих робочих місць посадових та 

службових осіб; розвитку інституцій електронної взаємодії в системі е-уряду 

між суб’єктами публічно-правової діяльності» [282]. 
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На перший погляд здається, що впровадження інформаційних 

технологій – питання суто технічного характеру. Однак саме організаційно-

правовими засобами вдається досягнути системності та уніфікованості в 

інформатизації, якщо мова йде про розширене середовище інформаційної 

діяльності, яким є середовище роботи прокурорів органів прокуратури. 

Пояснення цьому знаходимо в такому: «широка функціональна та ієрархічна 

структура органів, що до того ж ускладнена центральним та регіональними 

підрозділами; велика загальна чисельність працівників органів (становить не 

більше 15000 осіб), що потребує розробки та впровадження широких політик 

інформатизації з урахуванням технічних навичок прокурорів; необхідність у 

використанні великої кількості джерел інформації, наявності відповідного 

доступу до багатьох каналів даних, які в більшості мають обмежений до 

розповсюдження характер; необхідність підтримки постійної взаємодії та 

обміну інформацією із правоохоронними органами, іншими органами 

державної влади та місцевого самоврядування, а також із повноважними 

міжнародними установами та компетентними органами іноземних держав у 

рамках міжнародного правового співробітництва; потреба у використанні 

сучасних аналітичних систем моніторингу і прогнозування стану законності, 

забезпечення прав та свобод громадян, здійснення нагляду за правоохоронною 

діяльністю тощо; потреба у моделюванні процесу планування і прийняття 

управлінських та процесуальних рішень» [283].  

Інформаційна діяльність кожного окремого державного органу є 

специфічною, адже вона зумовлена статусом, повноваженнями, завданням, 

місцем відповідної інституції в системі органів влади. Органи прокуратури 

займають одну із ключових позицій у механізмі захисту прав і свобод людини, 

загальних інтересів суспільства та держави. В органах прокуратури щодня 

створюються, опрацьовуються різноманітні за своїм наповненням, змістом та 

природою інформаційні масиви і дані, що необхідні не лише для прийняття 

процесуальних та управлінських рішень у системі прокуратури, але й для 

функціонування всієї правоохоронної системи та сприяння правосуддю. 
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Дослідник В. Цимбалюк зазначає, що «актуальність питання 

інформатизації діяльності органів прокуратури України визначається двома 

основними аспектами: 

1) аспект інформаційного права, його проблематики, пов’язаної з 

виконанням конституційних функцій прокуратури України, прокурорсько-

слідчої діяльності за додержанням і правильним застосуванням законів (в т.ч. 

– в контексті дотримання інформаційних прав та інтересів людини, 

суспільства і держави; 

2) аспект правової інформатики, що включає: вирішення проблем 

інформатизації усієї правоохоронної діяльності, зокрема, щодо реалізації 

Указу Президента України від 31 січня 2006 року № 80/2006 «Про Єдину 

комп’ютерну інформаційну систему правоохоронних органів з питань 

боротьби зі злочинністю»;  

3) удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення функцій 

організації та управління в органах прокуратури із застосуванням 

комп’ютерних технологій (в т.ч. – електронної телекомунікації)» [284]. 

Дослідник А. Хомич зазначає, що «інформація, яка використовується у 

повсякденній діяльності органів прокуратури, має ряд особливостей: великі 

об’єми інформації; різносторонність інформації, різносторонність джерел; 

багатократне повторення циклів отримання та обробки інформації в певній 

послідовності; різноманітність інформації за режимом доступу; конкретність 

та імперативність інформації» [285]. Тому від правильної організації роботи 

прокурора з інформацією напряму залежить ефективність і результативність 

практичного виконання покладених на нього завдань, а також обґрунтованість 

прийнятих рішень. Чим актуальніша, достовірніша, повніша інформація є в 

наявності у прокурора, тим більша вірогідність прийняття правильного 

незаангажованого рішення. З урахуванням цього необхідно виокремити 

чинники, які підкреслюють необхідність інформаційно-аналітичного 

забезпечення прокуратури: «обробка, систематизація великої кількості 

інформаційних потоків у сфері кримінальної юстиції; адміністрування 
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загальнодержавних інформаційних масивів (наприклад, Єдиного реєстру 

досудових розслідувань); ведення систематизованих баз даних інформації у 

сфері досудового і судового розслідування; швидкий та оперативний обмін 

інформацією між органами державної влади; здійснення окремих 

прокурорських завдань (дій) дистанційно і швидко; узагальнення 

прокурорської практики, ведення статистики, звітності, контролю тощо; 

розширення public relations прокуратури і суспільства» [286]. 

В умовах щоденного життя до правоохоронних органів надходить 

величезний масив нової інформації, зокрема, нові заяви щодо скоєння 

правопорушень. В рамках їх діяльності фігурують сотні тисяч процесуальних 

документів, матеріалів кримінальних справ, перевірок. Вони, у свою чергу, 

зберігають відомості (в тому числі персональні дані) щодо фізичних та 

юридичних осіб. Це потребує залучення великої кількості ресурсів і засобів 

для безпечного зберігання, обробки, аналізу, передачі інформації, її захисту 

від протиправного втручання. Тому «покращення інформатизації органів 

прокуратури, впровадження сучасних високотехнологічних 

телекомунікаційних систем, комп’ютеризація і забезпечення доступу до 

глобальної мережі кожному працівнику, насамперед, підвищить якість 

управлінських рішень загалом, а також професійність та компетентність 

прокурорів зокрема» [283]. 

 Прийняття правильних, науково обґрунтованих рішень у визначений 

законом проміжок часу не буде ефективним без належного інформаційного 

забезпечення органів прокуратури, без використання сучасних інформаційних 

технологій. За їх допомогою цілком можливо вирішити ряд важливих 

щоденних завдань: «облік, аналіз і систематизація стану злочинності, її 

динаміки та кримінологічної структури; здійснення внутрішньоуправлінських 

організаційний заходів (розподіл навантаження, призначення процесуального 

керівництва, контроль за діяльністю підлеглих прокурорів, коригування 

завдань та вказівок); планування діяльності та прогнозування стану 

злочинності для оптимального залучення ресурсів і засобів протидії їй; 
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створення тимчасових та постійних прокурорсько-слідчих груп, управління 

ними; облік кошторису, звітності, матеріально-технічного забезпечення; 

контроль за станом розслідуванням злочинів, аналіз та коригування нагляду за 

всіма напрямами; запобігання і протидія корупційним правопорушенням у 

діяльності прокуратури; обмін інформацією між структурними підрозділами 

прокуратури, іншими органами, установами та організаціями; безперервний 

юридичний супровід; забезпечення доступу до публічної інформації тощо» 

[283].  

Природа і роль використання прокурором інформаційних технологій 

може прямо чи опосередковано впливати на «прозорість і підзвітність 

прокурора, професійність виконання функцій, забезпечення особистої 

безпеки, комунікацію з суб’єктами правоохоронної діяльності, удосконалення 

документообігу, доступність даних і достовірність опрацьованої інформації, 

ефективності прийняття управлінських і процесуальних рішень» [282]. При 

роботі з електронною інформацією прокурору важливо не тільки розуміти 

зміст інформації (проблему), але й вміти застосовувати інтелектуально-логічні 

здібності та навички, за допомогою яких розкриваються широкі можливості 

опрацювання даних. При цьому, використання сучасних інформаційних 

технологій прокурором засвідчує його високий професіоналізм, здатність до 

самовдосконалення і пізнання нового, істотно підвищує його організуючу, 

контрольно-наглядову та моніторингову роль. 

Найбільш доцільно розглядати інформатизаційну складову діяльності 

прокурора, виходячи із його повноважень та функцій. При цьому обов’язково 

має бути врахована посада, яку обіймає прокурор. Обґрунтованість такого 

підходу в адміністративно-правовій та управлінській науці можливо знайти в 

наукових працях інших авторів. Наприклад, В. Ніндипова розглядає такий вид 

інформаційного забезпечення, як «нагляд за додержанням і застосуванням 

законів у сфері оплати праці, визначаючи при цьому джерела, методи збору 

інформації, яка необхідна в цьому виді функціональної діяльності» [287]. У 

більш узагальненому аспекті, відповідно до ст. 2 Закону України «Про 
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прокуратуру», варто виокремити інформатизацію у сфері функціональних 

напрямків діяльності прокурора.  

Категорія «інформатизація» в доктрині, незважаючи на синергетичну 

близькість із терміном «інформація», має багато принципових відмінностей. 

Якщо інформацією, згідно Закону України «Про інформацію», є будь-які 

відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 

відображені в електронному вигляді, то процес інформатизації стосується 

інформації, яка створена або відображена в електронній формі (дані). Самі 

електронні дані можуть мати різноманітну природу, зміст наповнення, форму 

відображення. Утім їх об’єднує те, що вони створені за допомогою певних 

машинних технологій. Як передбачено Законом України «Про 

телекомунікації», «даними є інформація у формі, придатній для 

автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки. Отже, 

інформатизація – це процес, насамперед, роботи з цифровими даними, а також 

перетворення різного типу інформації на дані, які можна обробити за 

допомогою апаратно-технічних засобів. У свою чергу інформаційне 

забезпечення органів прокуратури має на меті інформаційне обслуговування 

прийняття процесуальних рішень, тобто пошук та отримання потрібної для 

діяльності органів прокуратури інформації в необхідному місці на основі 

певних процедур із заданою періодичністю» [285]. 

Для правильного усвідомлення сутності категорії «інформатизація» 

потрібно з’ясувати її нормативний зміст у контексті діяльності прокурорів 

органів прокуратур як публічних осіб, що виконують завдання та функції 

держави. Закон України «Про прокуратуру» не містить концептуальних та 

стратегічних приписів щодо інформатизації і впровадження інформаційних 

технологій в органах прокуратури як стратегічного й системного явища. У 

Розділі X «Організаційне забезпечення діяльності прокуратури», що за 

змістом має охоплювати в тому числі й інформаційно-технічне забезпечення, 

немає жодної норми в цьому контексті. Однак, у ч. 2 ст. 91 Закону 

передбачено, що «органи прокуратури забезпечуються транспортними і 
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матеріально-технічними засобами у порядку, затвердженому Генеральним 

прокурором, у межах видатків, затверджених у Державному бюджеті України 

на утримання органів прокуратури» [51]. Термін «матеріально-технічні 

засоби» розшифровується у «Порядку забезпечення транспортними і 

матеріально-технічними засобами органів прокуратури» № 387 від 18.11.2016 

р. як продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, вироби, 

устаткування, технології, засоби зв’язку, комп’ютерна, організаційна та 

електронно-обчислювальна техніка, запасні частини для транспортних засобів 

і зазначеної техніки, паливно-мастильні матеріали, канцелярські і паперові 

вироби, друкована продукція, канцелярське приладдя, формений одяг, меблі, 

побутова техніка, будівельні матеріали, інвентар, інструменти та засоби для 

господарської діяльності. Втім, Порядок не містить конкретних видів 

матеріально-технічних засобів, а забезпечується з урахуванням отриманих 

пропозицій і обґрунтованих потреб органів прокуратури та відповідно до акта 

організаційно-розпорядчого характеру Генеральної прокуратури України» (з 

вересня 2019 року – Офісу Генерального прокурора). Саме в такому 

положенні чітко прослідковується відсутність комплексного та системного 

уявлення про концепцію і стратегію розвитку матеріально-технічного 

забезпечення в органах прокуратури. Відсутність стратегічних приписів є 

суттєвим упущенням управлінської системи прокуратури та має бути усунута, 

наприклад, шляхом розробки загальної Стратегії розвитку органів 

прокуратури.  

Не висвітлена інформатизація координаційної діяльності у 

правоохоронній сфері і в головному відомчому нормативно-правовому 

документі з питань координацій правоохоронної діяльності – у наказі 

Генеральної прокуратури України №1/1гн від 16 січня 2013 року. У наказі 

Генерального прокурора України «Про затвердження Порядку організації 

діяльності прокурорів і слідчих органів прокуратури у кримінальному 

провадженні» від 28.03.2019 року лише зазначено (п. 4), що структурні 

підрозділи прокуратури України усіх рівнів серед іншого здійснюють 
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«інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діяльності прокурорів і 

слідчих органів прокуратури, вивчення та узагальнення практики 

застосування законодавства» [24].  

Як законодавчі, так і відомчі норми організаційно-правового, 

управлінсько-стратегічного характеру, а також методологічні настанови Офісу 

Генерального прокурора у сфері інформатизації повинні мати такі 

характеристики: спрямовуватись на вирішення загальносистемних проблем; 

містити бачення розвитку інформаційних технологій; мінімізувати поодинокі 

випадки використання засобів та інструментів, що не охоплені загальною 

стратегією менеджменту в органах прокуратури; забезпечити безпеку, 

цілісність інформаційних систем, реєстрів і баз даних прокуратури; 

встановлювати гарантії законності роботи прокурора та передбачати 

відповідальність за порушення правил інформаційної діяльності; 

встановлювати процедури оцінки ефективності і доцільності використання 

тих чи інших засобів, методології обробки інформації, її використання в 

управлінській та операційній роботі [283]. 

Для прикладу наведемо Стратегію розвитку системи Міністерства 

внутрішніх справ України до 2020 року, в якій окремим параграфом 

відзначено, що “інформатизація діяльності реалізується через підвищення 

ефективності роботи і взаємодії через максимальне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації завдань органами 

системи МВС як сучасного методу державного управління. У Стратегії 

міститься положення про те, що ефективна боротьба зі злочинністю 

передбачає розроблення і впровадження єдиної електронної системи роботи з 

даними й матеріалами досудових розслідувань у взаємодії з органами 

прокуратури і судами, для забезпечення безперервності та підконтрольності 

проведення досудового розслідування» [288]. Вказаний припис можна 

віднести до засобів інформатизації. 

Розглянемо інший прояв відсутності стратегічного бачення у 

впровадженні та розвитку елементів інформатизації прокурорської діяльності.  
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В інформаційному листі Генеральної прокуратури України від 30.12.2013 

№12/1/1-100 аналізується досвід роботи прокуратури Луганської області щодо 

використання інформаційних технологій. Генеральна прокуратура України 

констатує позитивні результати технічної новації в управлінській діяльності 

прокуратурою Луганської області, які полягали у наступному: 1) побудові 

локальної комп’ютерної мережі на 250 користувачів, із лінією 

високошвидкісного доступу до мережі Інтернет, встановлено електронну 

пошту між користувачами, налагоджено роботу антивірусних програм та 

файлових сховищ; 2) забезпеченні високошвидкісного доступу до мережі 

Інтернет, типовими електронними поштовими скриньками та програмами 

відеозв’язку; 3) проведенні нарад керівниками прокуратури шляхом 

застосовування програми Skype; 4) запровадженні широкого використання 

інформаційних технологій при здійсненні наглядової діяльності, зокрема 

використанні інформаційних баз даних державних органів, їх системний 

моніторинг, зокрема відомостей; 5) впровадженні автоматичного сортування 

документів, що надходять у режимі факсимільних повідомлень; 

6) встановленні файлового серверу, на якому створені папки, де розміщуються 

необхідні для роботи документи, систематизовані за основними галузевими 

напрямами. За допомогою спеціального програмного забезпечення (VPN 

клієнтів) доступ до файлового серверу прокуратури області мають 

співробітники прокуратур районного рівня. 

Дані впровадження можна розцінити як позитивні, оскільки вони  

вирішують ряд проблем інформатизації функціональної та управлінської 

діяльності в прокуратурі. Проте загалом констатується їх «відірваність» від 

загального інформаційного середовища системи прокуратури. Це може нести 

ризики в порушенні єдності та цілісності інформаційного забезпечення 

системи прокуратури загалом, погіршенні комунікаційного поля у зв’язку з 

відсутністю аналогічного забезпечення в інших регіональних прокуратурах, а 

також в Генеральній прокуратурі України. 
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Впровадження найновіших технологій саме по собі не може забезпечити 

ефект інформатизації, якщо такі процеси відзначаються наступним: «не мають 

системності, нормативного та законодавчого підкріплення; не 

кореспондуються рівню інформаційного забезпечення інших підрозділів 

прокуратури; не передбачають цілковитої безпеки та забезпечення цілісності 

інформаційної взаємодії, технічні засоби якої повинні мати однакові 

параметри та бути загалом однотипними серед усього кола суб’єктів 

комунікації» [289]. 

У системі процесів інформатизації особливий індивідуальний контекст 

належить інформаційно-аналітичній діяльності, що «комбінує застосування 

прокурором аналітичних здібностей і засобів автоматизації. Аналітична 

робота поєднує комплекс організаційних методів та методичних прийомів, 

використання яких має на меті поглиблене вивчення проблемних питань 

додержання законності і протидії злочинності, виявлення недоліків у роботі, 

помилок і прорахунків у здійсненні прокурорського нагляду й провадженні 

досудового розслідування, визначення заходів щодо їх усунення і 

недопущення у подальшій діяльності, прогнозування розвитку позитивних та 

негативних тенденцій» [289]. Згідно із Наказом Генеральної прокуратури 

України «Про організацію роботи і управління в органах прокуратури 

України» від 26.12.2011 р. № 1-гн «аналітичну роботу здійснюють у 

Генеральній прокуратурі України, прокуратурах обласного рівня та 

прокуратурах міст з районним поділом лише за необхідності поглибленого 

вивчення проблеми, якщо висновок про стан додержання законності, боротьби 

зі злочинністю, організації діяльності прокуратури на підставі статистичних і 

оперативних даних зробити неможливо» [289]. 

Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності прокуратури 

ґрунтується на системі принципів, які дослідник О. Мельник поділяє на три 

групи: 

1. Принципи (засади) діяльності прокуратури, визначені у ст. 3 Закону 

України «Про прокуратуру», що мають основоположний характер для всіх 
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аспектів прокурорської діяльності. Щодо інформаційного забезпечення 

прокуратури більшість з них має загальне значення. Серед передбаченого 

законом переліку цих принципів особливої уваги заслуговує закріплена п. 9 

ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» «прозорість діяльності прокуратури, 

що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, 

вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити 

інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання» [290]. 

Вона означає «відкритість прокуратури, доступність інформації про неї для 

учасників прокурорських правовідносин, органів влади, ЗМІ та широкої 

громадськості з метою запобігання злочинності, зміцнення законності та 

формування в суспільстві об’єктивної думки щодо виконання прокуратурою 

покладених на неї завдань і функцій. Реалізація цього принципу забезпечує 

суспільний контроль над діяльністю прокуратури, зростання ступеня довіри 

населення до прокуратури та прокурорів, сприяє легітимації прокуратури та 

реалізації прав громадян» [291].  

2. Основні принципи інформаційних відносин, визначені у ст. 2 Закону 

України «Про інформацію», до яких належать: «гарантованість права на 

інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну нею; 

достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; 

правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту 

інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя. 

Вони визначаються у науковій юридичній літературі як зафіксовані у 

правових формулах ідеї та положення, котрі визначають суть інформаційних 

відносин і надають системний зміст правовим нормам та інститутам в 

інформаційній сфері» [290]. Усі ці принципи повинні дотримуватися у процесі 

інформаційного забезпечення прокуратури. Найбільшою мірою вони 

проявляються під час інформування про діяльність прокуратури та 

забезпечення нею доступу до публічної інформації. Більш прикладний 

характер для збирання та використання інформації для реалізації 

прокуратурою покладених на неї функцій мають принципи достовірності та 
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повноти інформації, а також правомірності одержання, використання, 

поширення, зберігання і захисту інформації. Третю групу принципів 

складають частково визначені у нормативних актах і виокремлювані у 

науковій юридичній літературі спеціальні принципи інформаційного 

забезпечення прокуратури. Дослідник П. Каркач до них відносить такі 

принципи, як оперативність, повнота і достовірність інформації [292]. 

Оперативність інформації передбачає її швидке отримання і застосування, а 

також невикористання застарілих даних. Повнота інформації означає, що вона 

має характеризувати всі аспекти питань, які цікавлять прокурорів. 

Достовірність інформації стосується таких її характеристик, як правдивість, 

точність, вірогідність.  

3. До принципыв інформаційного забезпечення прокуратури також 

можна віднести: безперешкодність одержання прокуратурою необхідної для її 

роботи інформації; захищеність інформації, що перебуває у провадженні 

прокуратури; системність інформаційного забезпечення прокуратури; 

формалізованість інформаційного забезпечення тощо [290]. 

До джерел та первинних носіїв інформації для цілей інформаційно-

аналітичної діяльності в органах прокуратури відносять: «статистичні звіти 

про діяльність органів прокуратури, інформаційні таблиці основних 

показників роботи органів досудового розслідування і прокурорського 

нагляду; інформаційні бази даних державних органів; інформаційні 

електронні бази даних, створені за допомогою автоматизованих програмних 

комплексів – Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів 

прокуратури України, Єдиного реєстру досудових розслідувань; матеріали 

моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень; матеріали 

перевірок додержання і застосування законів, аналітичних вивчень 

прокурорської та судової практики; документи прокурорського реагування; 

матеріали перевірок органів і підрозділів прокуратури; повідомлення органів 

державного контролю; звернення народних депутатів України, депутатів 

місцевих рад, громадян та юридичних осіб; повідомлення у засобах масової 
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інформації тощо» [289]. Дослідник С. Мазурик також пропонує «враховувати 

внутрішній та зовнішній напрями інформаційно-аналітичної діяльності» [283]. 

Інформаційна робота в органах прокуратури здыйснюэться в основному 

за двома напрямами. «Внутрішній напрям зорієнтовує роботу на збір, 

вивчення і оцінку інформації з метою визначення ефективності організації та 

діяльності органів прокуратури. Така інформаційно-аналітична робота дає 

змогу виробляти організаційні заходи, спрямовані на вдосконалення системи 

управління органами прокуратури. Зовнішнім напрямом вважається робота, 

пов’язана з визначенням стану законності і правопорядку на території і (або) 

об’єкті, піднаглядних конкретним органам прокуратури. У цьому випадку 

аналіз даних, що характеризують стан законності і правопорядку, дає знання 

реальної обстановки, дозволяє правильно визначати напрямки наглядових 

зусиль і об’єкти нагляду, прогнозувати розвиток несприятливих тенденцій і 

процесів, виробляти попереджувальні заходи» [293].  

Враховуючи ієрархічний характер побудови органів прокуратури, 

можна стверджувати про наявність рівнів інформаційно-аналітичного 

забезпечення прокуратури, а саме адміністративний (вищий) та місцевий 

(нижчий). Ідентифікаційною особливістю кожного рівня виступає 

функціональний статус підрозділу. Наприклад, згідно з окремими 

положеннями ст. ст. 11, 13 Закону України «Про прокуратуру» «за 

Заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, керівниками окружних прокуратур 

закріплюється контроль за веденням та аналізом статистичних даних, 

організацією вивчення й узагальнення практики застосування законодавства, а  

також інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення 

якості здійснення ними своїх функцій. Як випливає з аналізу відомчих актів, 

до інших напрямків інформаційно-аналітичної діяльності прокурорів на 

адміністративному (вищому) напрямку відносяться: ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи «Облік та 

статистика органів прокуратури» і формування статистичної звітності 
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відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та 

нормативно-правових актів з цих питань; подання звітів про роботу прокурора 

за формою № П2, організація належного функціонування ІАС «Облік та 

статистика органів прокуратури», забезпечення своєчасності, повноти і 

достовірності внесення до зазначеної інформаційної системи відомостей про 

прокурорську діяльність та її результати; оприлюднення інформації суспільно 

важливого характеру з питань діяльності прокуратури, передусім про 

результати роботи, які реально сприяли відновленню або зміцненню 

законності та правопорядку; донесення до громадськості інформації про 

діяльність органів прокуратури, систематична безпосередня участь у заходах 

медійного характеру (брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, 

інтерв’ю) тощо» [294; 295].  

Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) утворено на виконання 

вимог п. 22 перехідних положень до Кримінального процесуального кодексу 

України відповідно до наказу Генерального прокурора України «Про 

затвердження «Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань» від 06 квітня 2016 року. Мета його створення – «забезпечення 

реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та обліку прийнятих 

під час досудового розслідування рішень, осіб, що їх вчинили. ЄРДР – це 

створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, 

відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, 

узагальнення даних про кримінальні правопорушення та хід досудового 

розслідування у кримінальних провадженнях. ЄРДР запрацював одночасно з 

набранням чинності КПК 20 листопада 2012 року. Досудове розслідування 

розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу. Виконання 

функцій адміністратора Реєстру покладається на Офіс Генерального 

прокурора, обласні та окружні прокуратури. Реєстраторами ЄРДР є: 

прокурори; слідчі органів прокуратури, Національної поліції України, Служби 

безпеки України, органів, що здійснюють контроль за додержанням 
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податкового законодавства, детективи Національного антикорупційного бюро 

України та слідчі органів державного бюро розслідувань (з моменту 

створення). Користувачами ЄРДР є: керівники прокуратур та органів 

досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи 

органів Національної поліції, СБУ, органів, що здійснюють контроль за 

додержанням податкового законодавства, детективи НАБУ та слідчі 

Державного бюро розслідувань, які виконують функції з інформаційно-

аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних 

обліків (оперативних, оперативно-облікових, дактилоскопічних тощо) 

відповідно до чинного законодавства» [296].  

Інформаційно-аналітичну діяльність на місцевому (нижчому) рівні 

органів прокуратури здійснюють прокурори та апарат прокуратури, окрім 

керівників і заступників керівників структурних підрозділів. За своїм обсягом 

така діяльність охоплює весь комплекс інформаційного забезпечення у формі 

безперервних процесів, дій, рішень, заходів. Серед основних слід виділити: 

«1) збір, аналіз та обробку інформації про порушення законодавства; 

2) управління і пошук джерел, у яких можуть міститися відомості про 

правопорушення; 3) координацію і фільтрацію інформаційних потоків при 

здійсненні взаємодії прокуратури та інших правоохоронних органів; 4) облік 

та систематизацію інформації про результати обслуговування об’єктів 

нагляду, порушення законодавства, розслідування злочинів тощо; 

5) формування інформаційного продукту, що стає основою для прийняття 

управлінських рішень; 6) експорт та імпорт відомостей із систематизованих 

інформаційних потоків, конвертацію (реконвертацію) відомостей із 

паперового в електронний вигляд, із текстового в схематичний тощо» [283].  

Інформаційна робота в органах прокуратури ведеться в основному за 

двома напрямами. Внутрішній напрям зорієнтований роботу на збір, вивчення 

і оцінку інформації з метою визначення ефективності організації та діяльності 

органів прокуратури. Така інформаційно-аналітична робота дає змогу 

виробляти організаційні заходи, спрямовані на вдосконалення системи 
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управління органами прокуратури. Зовнішній напрям скерований на 

визначенн стану законності і правопорядку на території і (або) об’єкті, 

піднаглядних конкретним органам прокуратури. У цьому випадку аналіз 

даних, що характеризують стан законності і правопорядку, дає знання 

реальної обстановки, дозволяє правильно визначати напрямки наглядових 

зусиль і об’єкти нагляду, прогнозувати розвиток несприятливих тенденцій і 

процесів, виробляти попереджувальні заходи [289].  

На наш погляд, одним із важливих сегментів сучасної зовнішньої 

інформаційно-аналітичної роботи є забезпечення доступу до публічної 

діяльності органів прокуратури через мережу Інтернет. На діючому 

офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України 

(http://www.gp.gov.ua/) щодня висвітлюється інформація про діяльність 

прокуратури в Україні. У відповідності до ст. 6. Закону України «Про 

прокуратуру», де йдеться щодо інформування про діяльності прокуратури, 

органи прокуратури не менш як двічі на рік зобов’язані інформувати 

суспільство про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової 

інформації. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в 

загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на 

офіційних веб-сайтах органів прокуратури. 

Здійснення такої широкомасштабної інформаційної діяльності вимагає 

від її суб’єктів дотримання певних вимог і стандартів.  

«1. У межах своїх повноважень і посадових інструкцій при роботі з 

інформацією працівники прокуратури повинні розуміти її правовий статус. У 

більшості випадків це інформація, яка охороняється законом про персональні 

дані або містить гриф обмеженого доступу. Заборона її розголошення та 

обов’язок безпечного зберігання є одним із пріоритетних поряд із 

забезпеченням законності.  

2. Дотримання комплексності і безперервності є показником 

ефективності інформаційно-аналітичної діяльності. Через певний проміжок 

часу це може привести до системності та автоматизаційності.  
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3. В сучасних умовах можна говорити про масовий характер 

інформатизації. Кожен працівник прокуратури повинен мати мінімальний 

обсяг аналітичних знань та умінь, щоб грамотно і правильно обробляти 

інформаційні потоки. Тут необхідно відмітити навички роботи з продуктами 

Microsoft Office. 

4. З метою укомплектування інформаційних масивів обов’язковою 

складової роботи повинно стати групування даних. Це можна здійснити за 

багатьма критеріями. Наприклад, усі дані з правопорушень можна 

відсортувати: за сферою поширення (сфера економіки, соціальна сфера, сфера 

виконання законів, судових рішень); за напрямком прокурорської діяльності 

(підтримання державного обвинувачення у суді, представництво інтересів 

громадянина або держави в суді, нагляд за дотриманням законів органами, що 

провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

нагляд 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); за тяжкістю 

правопорушення (злочину); за терміновістю вивчення (документи та 

інформація, що потребують негайного вивчення, та відомості, дослідження 

яких може бути відтерміноване) тощо» [282].  

Результати індивідуальної аналітичної діяльності прокурора впливають 

на ряд процесів у функціональній діяльності органів прокуратури загалом: 

«при організації проведення процесуальних дій; плануванні робочого часу та 

при вирішенні різного роду завдань; обранні стратегії доказування; 

моніторингу стану законності та виконання рішень суду на відповідній 

території; організації взаємодії, виробу форм, методів та способів обміну 

інформацією» [283]. Тому в рамках індивідуальної роботи прокурора не 

завадить «сортувати інформацію про здійснення службових завдань кожного 

дня, тим паче враховуючи той факт, що на сьогодні є ряд інструментів, які 

здатні це виконувати автоматично. Звичайно, метод групування – це справа 

кожного окремого прокурора, але, як свідчить практика, від обраної схеми 
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залежить швидкість знаходження необхідних відомостей та правильність 

прийняття управлінського рішення» [297].  

Інформатизація прокурорської діяльності є актуальним і важливим 

напрямом підвищення ефективності діяльності органів прокуратури. До цього 

часу присутність комп’ютерних технологій у прокурорській діяльності в 

Україні проявлялась лише в окремих її сферах: у забезпеченні прокурорських 

структур комп’ютерною технікою із загальним, не специфічним програмним 

забезпеченням, що об’єднана в локальні комп’ютерні мережі та часто 

застосовується як універсальні друкарські машинки з пам’яттю. Визнання 

серед прокурорських співробітників здобули також різноманітні 

загальнодоступні інтернет-пошукові системи для здобуття правової 

інформації, засоби комунікації масового застосування, як наприклад, 

електронна пошта, інші інформаційно-комунікаційні ресурси в мережі 

Інтернет. Природно, що «тривала відсутність ефективних спеціальних 

програмних засобів, які були б підтримані організаційно та нормативно, для 

охоплення різнобічної прокурорської діяльності, серед застосованих 

комп’ютерних інформаційних технологій, не давала можливості істотно 

впливати на розвиток організаційно-управлінських структур прокуратури 

України» [286]. У зв’язку з цим питання інформатизації органів прокуратури 

України мали б бути вирішені якомога швидше. 

У рамках створення автоматизованих робочих місць актуальними 

залишаються комплексні аналітичні продукти в області юриспруденції. Серед 

лідерів вітчизняного ринку в цьому напрямку слід відмітити інформаційно-

правові комунікаційні платформи «ЛіГА Закон», «IPLEX. Законодавство 

України», «Верховна Рада України. Законодавство України» тощо [298; 299; 300]. 

Такі інструменти можуть суттєво допомогти при складанні процесуальних 

документів, кваліфікації дії злочинців, аналізі судової практики. 

В окремих органах прокуратури здійснюються ініціативні розробки щодо 

реалізації ідеї автоматизації робочих місць слідчих на рівні АРМ «Робоче місце 

слідчого». В різних регіонах ці розробки здійснюються на інших технологічних 
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засобах [301]. В органах прокуратури України також було започатковано 

впровадження мережевого варіанта комп’ютерної інформаційної системи з 

ознаками електронного діловодства та документообігу. До таких можна віднести 

«адаптовані до потреб забезпечення діяльності структурних підрозділів 

прокуратури пакети прикладних комп’ютерних програм для системи колективної 

роботи з документами. Також в окремих службах прокуратури інформаційне 

забезпечення їх діяльності реалізується на основі типових розробок: АІС 

«Експедиція-Картотека», комп’ютерної системи бухгалтерського обліку «1С-

бухгалтерія» та АІС «Кадри»» [302].  

Вказані розробки не мали нормативно-методичних документів 

відповідно до рекомендацій, визначених державними технічними 

стандартами. Це значно утруднювало «типізацію комп’ютерних апаратно-

програмних засобів, їх аналіз, а отже, і агрегацію, розвиток та інтеграцію в 

архітектуру єдиної інформаційної системи прокуратури України, а також її 

кореспондування з комп’ютерними інформаційними системами органів 

державної влади стосовно підвищення ефективності, оперативності 

здійснення покладених на прокуратуру функцій, завдань, повноважень, 

визначених для неї законодавством» [284]. Лише у липні 2016 року з метою 

удосконалення порядку збору первинної інформації та формування звітності 

про роботу прокурора з використанням сучасних інформаційних технологій 

Ганеральним прокурором України було видано наказ Генерального прокурора 

України від 25 липня 2017 року № 264 «Про створення інформаційно-

аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури». Система 

передбачає вертикальну координацію інформаційного забезпечення діяльності 

органів прокуратури усіх рівнів. Так, керівники прокуратур усіх рівнів, 

структурних підрозділів апаратів повинні забезпечити своєчасність, повноту і 

достовірність внесення до зазначеної інформаційної системи відомостей про 

прокурорську діяльність та її результати. Одним з головних завдань системи 

стало об’єктивне відображення відомостей про роботу прокурора. 
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В органах державної влади практика йде шляхом створення та розвитку 

додаткових відповідних структур інформаційної підтримки та організаційно-

управлінського забезпечення їх діяльності. Такі структури постійно 

комплектуються переважно фахівцями (технічним персоналом) у сфері 

інформатики, комп’ютерних інформаційних технологій. За таких обставин 

була усвідомлена і необхідність створення окремих підрозділів, які 

цілеспрямовано опікуються інформатизацією в діяльності органів державної 

влади. У 1992 році в Генеральній прокуратурі України також було створено 

спеціальну структуру – відділ програмного та технічного забезпечення. З 

часом цей відділ був реорганізований у відділ програмного забезпечення та 

зв’язку за рахунок приєднання до нього сектору зв’язку та телекомунікацій. 

Функції відділу переважно були зведені до «виконання завдань інженерного 

сервісу:  

− супроводження (адміністрування) апаратно-програмних комплексів, 

що використовуються в Генеральній прокуратурі України; 

− програмно-технічне обслуговування комп’ютерної техніки, яка 

знаходиться в експлуатації в Генеральній прокуратурі України (оновлення та 

встановлення програмного забезпечення, ремонти, заміна витратних 

матеріалів тощо). Технічне обслуговування та ремонт принтерів та 

копіювальної техніки в Генеральній прокуратурі України; 

− технологічне адміністрування комп’ютерних мереж та мережевого 

обладнання Генеральної прокуратури України (постійний контроль за 

працездатністю комп’ютерних систем, регулярне резервне копіювання даних, 

оновлення комп’ютерного програмного забезпечення, оптимізація технічних 

параметрів роботи, обслуговування та ремонт кабельної системи 

телекомунікацій); 

− антивірусний захист комп’ютерної техніки (встановлення та 

оновлення антивірусних програм, встановлення критичних оновлень 

комп’ютерних операційних систем, інформування користувачів про загрози 

щодо небезпечних комп’ютерних вірусів); 
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− технологічне адміністрування доступу до мережі Інтернет та 

електронної пошти (адміністрування облікових записів користувачів, 

контроль та розподіл трафіку, надання паролів доступу, навчання 

користувачів комп’ютерних систем); 

− супроводження веб-порталу Генеральної прокуратури України 

(оновлення та додавання інформації, адміністрування користувачів); 

− впровадження новітніх інформаційних технологій (постійний аналіз 

розвитку інформаційних технологій, відбір та адаптація найбільш перспективних 

програм із метою їх застосування у діяльності органів прокуратури);  

− супроводження договорів, пов’язаних з предметом діяльності відділу;  

− інформаційна, методологічна і консультативна допомога прокуратурам 

обласного рівня у впровадженні новітніх інформаційних технологій» [284].  

Аналіз організаційно-правових повноважень відділу свідчить, що він не 

мав керівних функцій в повному обсязі, у тому числі й таких важливих, як 

контроль і координація щодо системності інформатизації не тільки в апараті 

Генеральної прокуратури України, але й в підпорядкованих йому 

прокуратурах. Тому існує проблема реформи (чи модернізації) організації та 

управління процесами інформатизації в прокуратурі України.  «Є необхідність 

створення повноцінного органу функціонального управління інформатизацією 

в організаційній структурі Офісу Генерального прокурора та його 

управлінських відносин із відповідними організаційними структурами в 

обласних та окружних прокуратурах, а також прирівняних до них за статусом 

спеціальних прокуратурах, як важливих складових інформаційної підсистеми 

прокуратури України. Це має знайти відображення у відповідних галузевих 

нормативно-правових актах як процес, пов’язаний з правовим забезпеченням 

інформатизації» [303].  

Необхідність у створенні спеціального органу управління 

інформатизацією прокуратури на рівні Офісу Генерального прокурора в 

аспекті переходу від комп’ютеризації до інформатизації зумовлена й тим, що 

«під впливом потреб практики, зокрема збільшення обсягів інформаційних 
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потоків, у штатах прокуратур областей та прирівняних до них за статусом 

спеціальних прокуратур створені структури для виконання інформаційно-

аналітичних функцій забезпечення прокурорсько-слідчої діяльності» [304]. З 

2017 року функції такого органу фактично виконує Департамент 

інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного 

забезпечення Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального 

прокурора). Того ж року з виданням наказу Генерального прокурора України 

від 29 вересня 2017 року №280 «Про організаційні заходи щодо захисту 

інформації на об’єктах інформаційної діяльності Генеральної прокуратури 

України» було вжито заходів для захисту інформації в системі Генеральної 

прокуратури України. На ці структурні одиниці також покладено і виконання 

функцій інформаційного сервісу, які виконує і відділ програмного та 

технічного забезпечення в Офісі Генерального прокурора. Створення 

зазначених структур свідчить про «цілеспрямовані організаційно-управлінські 

заходи стосовно удосконалення формування в системі прокуратури України 

галузевого електронно-цифрового інформаційного середовища, електронного 

простору (е-середовища)» [284]. 

Потреба в реформуванні організаційної структури управління Офісу 

Генерального прокурора в умовах формування інформаційного суспільства в 

України зумовлена також і тим, що «в силу правового статусу прокуратури 

вона покликана відігравати важливу роль в структуризації та систематизації 

статистичної інформації щодо діяльності різних правоохоронних органів 

нашої країни. Також є необхідність продовження формування єдиної галузевої 

інформаційно-технологічної стратегії ефективної, цілеспрямованої 

керованості процесами створення, впровадження і розвитку новітніх 

комп’ютерних інформаційних технологій у прокуратурі України» [305]. 

Необхідність цього відчувається не тільки на рівні підрозділів Офісу 

Генерального прокурора, але й в обласних та окружних прокуратурах, де 

комп’ютеризація тривалий час здійснювалася автономно, на засадах 

самоорганізації, стихійності і фрагментарності. На всій території держави 
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варто створити єдине інформаційне середовище органів прокуратури України, 

що включало  б певні інформаційні автоматизовані системи, здатні повною 

мірою та оперативно задовольняти потреби в інформації органів прокуратури 

на всіх рівнях. На нашу думку воно повинно бути трирівневим. Перший 

рівень інформаційного середовища має утворюватися Офісом Генерального 

прокурора, а також включати в себе інформацію, яка утворюється на другому 

і третьому рівнях. Другий рівень  –  інформація регіональних прокуратур на 

рівні областей, а третій рівень – окружних прокуратур. Вказані рівні 

інформаційного середовища органів прокуратури мають складатися з окремих 

локальних баз даних на кожному територіальному рівні з подальшою 

інтеграцією цих даних до єдиної автоматизованої системи, що формується на 

базі ІАС «Облік та статистика органів прокуратури». Це дасть можливість 

колективно використовувати дані, які містяться в єдиному інтегрованому 

банку даних, оперативно отримувати відповідну інформацію. 

 

5.2. Правове забезпечення транспарентності прокуратури України 

 

 В умовах глобалізації ХХІ ст. важко заперечувати факт впливу 

інформаційних процесів на організацію публічної влади. Участь державно-

правових інституцій в інформаційних правовідносинах кореспондується 

укріпленням демократії, прозорості та свободи. Статус суб’єкта 

інформаційного права набувають всі учасники правовідносин будучи 

залученими до виробництва, сприйняття та обміну, поширення та обробки 

інформації.  

 Органи прокуратури як самостійна інституція публічної влади в 

глибокому теоретичному розумінні реалізує свій управлінський вплив шляхом 

прийняття рішень. В результаті здійснення функцій нагляду за додержання 

законності, представництва інтересів в суді, такі рішення є, як правило, 

процесуальними. Тоді як організація внутрішньої системи прокуратури – 

забезпечення прийняття управлінських рішень. Інститут діяльності 
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прокуратури пронизаний чисельними рішеннями та пов’язаними із ними 

процесами таким чином інтегрується в правову систему держави під окремим 

напрямом публічного адміністрування.  

 Цінність публічного адміністрування, в тому числі у сфері 

правоохоронної діяльності, полягає не тільки у втіленні регулятивної волі 

держави в соціальних відносинах а й у створенні умов для справедливого та 

гармонійного функціонування усіх членів суспільства. Тому таким важливим 

є досягнення відкритості, прозорості та гласності публічного механізму задля 

контролю влади, оскільки суспільство обирає цю владу для свого загального 

добробуту.  

 Прозорість у публічному адмініструванні правоохоронної діяльності – 

це сучасний правовий феномен, що створює нові горизонти функціональної 

спроможності правової охорони шляхом: долучення громадськості до 

прийняття рішень; посилення контролю за реалізацією повноважень, що 

обмежують права людини; підвищення рівня міжвідомчого співробітництва та 

координації  задля посилення ефекту правоохоронної діяльності; забезпечення 

довіри до влади в особі правоохоронних органів; впровадження нових 

стандартів додержання законів в інформаційних процесах тощо.    

З іншого боку, в органах прокуратури щодня збільшується обсяг 

відомостей та даних, які слугують як підставами прийняття процесуальних 

рішень, так і є результатом вжиття певних заходів. Все частіше прокуратури 

постають в центрі суспільного обговорення в ЗМІ. Критика на роботу 

прокурорів поширюється не тільки на побутовому рівні, а й у публічному 

Інтернет-просторі. Прокурорські управлінські рішення стають предметом 

публічних обговорень, дискусій, судових розглядів. Подекуди, 

необґрунтованість та фейковість відомостей може завдати суттєвої шкоди 

роботі прокурора, зіпсувати його репутацію та довіру до прокуратури загалом.  

 Отже, синергія демократизму та інформаційної глобалізації є 

передумовою переосмислення публічного адміністрування прокурорською 

діяльністю в сучасному світі інформаційної культури з одночасною 
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побудовою безпечного інформаційного середовища для роботи прокурорів із 

гарантіями інформаційної незалежності. 

 Поглиблене з’ясування транспарентності, як елементу сучасної 

адміністративно-правової концепції прокуратури, неможливе без аналізу 

категоріального апарату та передумов дискусу навколо феномену відкритості 

прокуратури в суспільстві. 

З етимологічної точки зору, слово «транспарентність» походить із 

лат. transparere «просвічувати» [306].  Український академічний словник 

поняття «гласність» пояснює від слова гласний, тобто присутній для широкої 

громадськості, відкритий публічний [307]. Сучасний словник української 

мови термін «прозорість» співставляє із доступним для сприйняття, 

зрозумілим, ясним, дохідливим, таким, що легко розгадати, збагнути, явним, 

неприхованим [308].  

 М. Ю. Корченкова зауважує, що «атмосфера відкритості і гласності 

дисциплінує суб'єктів влади, в значній мірі сприяючи запобіганню корупції та 

інших зловживань, підвищуючи ефективність управлінської діяльності. А 

офіційна навпаки секретність розбещує бюрократію і призводить до стагнації 

державного і політичного механізму» [309, с. 125]. Аналогічно певною мірою 

міркує й академік С. В. Ківалов, говорячи про те, що «правове забезпечення 

адміністративних процедур відбувається виключно на підставі прозорості, 

тобто здійснення управлінських дій за безумовним правилом їх відкритості 

для засобів масової інформації та громадськості, а також доступності такої 

інформації для громадян» [310, с. 288].  

 Д. Галліган, В. Полянский, Ю. Старилов гласність та відкритість ставлять в 

основу будь-якого «доброго» адміністративізму за такими двома причинами: 

перша – вони дозволяють будь-якій особі, на яку вплинуло вчинене 

адміністративне діяння, дізнатися підстави, що слугували для його вчинення. Це 

важливий елемент відносин між громадянином і державою в ліберальному, 

демократичному суспільстві; друга – відкритість і прозорість сприяють 

наглядовим інститутам, таким як суди, органи розслідування, парламентські 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
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комітети щодо здійснення зовнішнього контролю над адмініструванням [311, с. 

121]. 

М. Пашковська переконана у тому, що «транспарентність у публічному 

праві – це сукупність компонентів, які формують належний рівень розуміння 

та обізнаності громадян щодо різних аспектів діяльності органів влади, а 

також забезпечують  права та   можливості  доступу  до інформації, участі у 

роботі органів влади, впливу на прийняття рішень та контролю за 

діяльністю посадових осіб» [312, с. 140]. На наш погляд, саме це 

формулювання транспарентності є таким, що найбільш широко розкриває 

сутність публічних процесів та виокремлює важливе значення обізнаності в 

інформаційну епоху. 

Інформаційна відкритість, прозорість та гласність належать до 

характерних ознак стану інформації, зміст якого може мати місце при 

адекватному розумінні сутності інформації. Втім, обсяг досліджень навколо 

дефініції «інформація» є більш ніж достатнім на теренах адміністративної та 

інформаційно-правової науки, тому як центробіжним цілком можливо 

вважати термін, що міститься в Законі України «Про інформацію» у розумінні 

інформації як «будь-яких відомостей та/або даних, які можуть бути збережені 

на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» [313]. 

Натомість поява чисельних термінів, які пояснюють стан інформаційної 

відкритості є також не випадковою. Вчені до цього дня дискутують щодо 

коректності та доцільності вживання тих чи інших феноменів. 

Серед чисельного правового плюралізму навіть сформувалася теорія, 

яка пояснює значну кількість інформаційно-правових термінів, які пов’язані із 

обігом даних та станами, які по-різному описують правову сутність категорії 

«інформація». Теорія системи об’єктів інформації (автори Бачило І. Л., 

Лопатін В. М., Федотов, М. О) складається з упорядкованих, 

взаємопов’язаних інформаційно-правових категорій, які об’єднують будь-

який тип відомостей (текст, файл, дані, ресурс, документ, сторінка і т.д.) в 

незалежності від стану [314, с. 141]. Тобто, означення стану певного типу 
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(виду) інформації може залежати від її вигляду. Наприклад, електронний вид 

можуть мати лише відомості із веб-сайту. Але, так як інформація може з 

легкістю трансформуватись в будь-який із видів, явища, що її описують 

зазнають неузгодженості. 

Проаналізувавши теоретико-правову літературу щодо змісту та сутності 

феномену транспарентності, вважаємо, що для більш яскравої наочності 

споріднених та відмінних ознак термінів «транспаретність», «гласність», 

«прозорість», «публічність», «інформаційна відкритість» необхідно 

продемонструвати в узагальненому вигляді на прикладі інформаційної 

діяльності органів прокуратури. 

 

Термін 

Ознаки 

Прерогативні 

властивості 
Зміст стану 

Елемент 

обізнаності 

Легітимна 

мета 

Найбільш 

близька 

супроти-

лежність 

Транспа-

рентність  

Доцільність, 
зрозумілість, 

адекватність, 

сприйнятність, 
простота, 

зіставність. 

Стан прозорості, 
якому властивий 

певний рівень 

розвитку 
інформаційної 

інфраструктури 

За певного 
рівня розвитку 

прозорості 

настає 
розуміння 

необхідності 

вивчення та 
підвищення 

обізнаності. 

Предмет 

обізнаності: 
дії, рішення, 

процедури, які 

стосуються як 
конкретних 

осіб, так і 

громадськості 

вцілому  

Забезпечити 
обізнаність  

Неосвіченість, 
нерозуміння 

сутності 

інформаційних 
процесів 

Прозо-

рість 

Врегульованість 

законом, 

доцільність, 
зрозумілість, 

адекватність, 

сприйнятність, 

простота, 
зіставність. 

Стан, якому 

характерні певні 

умови 
комунікації, при 

яких 

відбувається 

взаємодія та 
обмін 

відомостями на 

партнерських 
засадах 

- Створення умов 

для реалізації 

інформаційних 
прав та 

інтересів, 

виконання 

інформаційних 
обов’язків 

Інформаційна 

моногамність 
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Публіч-

ність 

Врегульованість 

законом 

Стан інформації, 

який 
характеризує її 

належність до 

офіційної, 

відомчої, 
державницької 

або виробленої в 

процесі 
публічного 

адміністрування 

- Дотримання 

процесуальних 
прав учасників 

процесу за 

участю 

прокурорів 

Суб’єктивізм, 

неофіційність 

Відкри-

тість 

Врегульованість 

законом. Факт 
відкритості. 

Обсяг відомостей 

та даних, що 
зазнають 

загального 

поширення 

Стан, що надає 

учасникам 
інформаційних 

правовідносин 

можливість 
доступу до 

інформації 

- Створення 

інституційних, 
нормативних, 

організаційних 

можливостей 
доступу до 

інформації 

Закритість, 

ізольованість 

Гласність Врегульованість 
законом 

Стан відкритої 
інформації, який 

є результатом 

виконання/неви
конання 

обов’язку 

суб’єкта 

інформаційного 
права створити 

умови для 

поінформованос
ті про публічні 

процедури та 

рішення, їх 
результати 

- Забезпечення 
відкритості 

відомостей та 

інформації про 
публічні 

рішення з 

метою 

можливості 
здійснення 

контролю над 

ними 

Конфіденцій-
ність, 

секретність 

 

 З історико-генеологічної точки зору, первинні демократичні правові 

системи прямо пов’язували відкритість та гласність у народовладних 

процесах. В Стародавньому Римі кримінальне судочинство здійснювалося 

спочатку народними зборами, а потім постійними комісіями, які очолювали 

претори, що забезпечувало гласність на всіх стадіях процесу [315]. У Древніх 

Афінах Клісфен ввів народне голосування, за яким громадяни на глиняних 

черепках писали ім'я неблагонадійного громадянина, якого згодом виганяли з 

міста на десять років. На всенародних відкритих голосуваннях вирішувалися 

питання безпеки, демократії тощо [315]. Деякі науковці вважають, що 

інститут транспарентності публічної влади набув свого розвитку, коли були 

прийняті нові закони та сформовані основні догми адміністративні правила.  
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 Розвиток партисипативної демократії на теренах ЄС дає широкий доступ до 

різного виду інформації: державної, комерційної, адміністративної, політичної. 

Наприклад, Закон про свободу інформації (FOIA) (1966 р.), Закон про 

просвітлення в уряді (1976 р.), Президентська нота (1978 р.) разом надають пресі 

та широкому загалу можливість отримання багатьох державних документів за 

запитом суб’єкта звернення, а також до більшості протоколів зустрічей та 

багатьох президентських актів [316].  

Саме поняття «транспарентність» вперше було вжите відомим  

філософом  і правознавцем  Дж.   Бентамом  у  1790-х рр. у  контексті 

прозорого  управління або гласності (transparent-management  or  publicity) та 

американським  вченим  К.  Худом  у відношенні  до  державного управління 

[312, с. 136]. Транспаретність та прозорість є по суті термінами ідентичними, 

які можуть набувати певного забарвлення в контексті тих чи інших речей.  

 Створення інформаційної комунікації із суспільством при реалізації 

завдань та функцій прокуратура здійснює приймаючи участь у публічних 

інформаційних правовідносинах. В науковій літературі існує думка, що участь 

прокурора в інформаційних відносинах в усіх випадках є публічно-правовою, 

навіть коли прокурор представляє інтереси держави за цивільними позовами. 

О. Харитонова підкреслює, що «публічні правовідносини є формою реалізації 

публічного права, виникають, змінюються та припиняються у сфері його дії з 

метою захисту публічного інтересу, а їх обов'язковим учасником є суб'єкт 

публічної влади» [317, с. 45-46]. 

 Ключовою особливістю публічних інформаційних правовідносин є 

наявність власного суб’єкта, наділеного певною інформаційною компетенцією, 

що проявляється як в кримінально-процесуальній, так і в адміністративній роботі.  

 Правова природа діяльності прокурора, що пов’язана із 

інформаційною роботою, характеризується наявністю стійких міжсуб’єктних 

зв’язків: «прокуратура – ЗМІ», «прокуратура – громадяни», «прокуратура –

інші органи влади та органи місцевого самоврядування» тощо. В даному 

випадку цікавою є позиція В. С. Цимбалюка, який приходить до висновку, що 
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міжгалузевий зв’язок інформаційного права на рівні інституту суб’єктів права 

з іншими галузями права на законодавчому рівні описується за наступною 

формулою: автори та споживачі інформації є традиційними суб’єктами 

відносин у сфері цивільного, адміністративного та кримінального права [318, 

с. 31]. Із цього можна стверджувати, що прокурор може одночасно набувати 

статусу інформаційного споживача або виробника у різних видах правового 

процесу. Наприклад, розглядаючи звернення громадян, прокурор виступає 

споживачем інформації в адміністративному процесі, тоді як підготовка та 

надсилання клопотань на проведення певних заходів до суду – виробництво 

інформації із застосування аналітичної діяльності в кримінальному процесі. 

 Діяльність прокуратури із забезпечення втілення прозорості може 

виходити із процесуальної необхідності, коли оголошення певних відомостей 

є прямим посадовим обов’язком прокурора, а також поширення публічної 

інформації є обов’язком, що випливає із забезпечення гарантій права на 

доступ до інформації. 

 Загалом, реалізація принципу транспарентності в роботі прокуратури 

має значно ширший обсяг як нормативного, так і методологічного підтексту. 

Слід відмітити деякі особливості реалізації принципу транспарентності в 

діяльності органів правоохорони, до числа яких відноситься і прокуратура. 

 Невизначеність поняття «правоохоронні органи», яке мало б місце в 

Законі України «Про правоохоронні органи», розшаровують зміст принципів 

прозорості в різних нормативних актах.  

У літературі можуть зустрічатися і некласичні ідеї до вивчення 

інформаційних принципів в роботі органів прокуратури. Чечерський В.І. 

обґрунтовує межу інформаційної процесуальної незалежності, згідно з яким 

доручення, що стосуються процесуальних дій і видаються у письмовій формі, є 

обов’язковими, натомість для того прокурора, який виступає в суді (державного 

обвинувача), жодні обов’язкові вказівки не надаються [319, с. 14].  

В.В. Король, вважає, що принцип гласності кримінального 

судочинства, участь у якому споконвіку приймала прокуратура, був 
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характерною особливістю українського процесуального права завжди. У часи 

середньовіччя тут інститут публічного судового процесу судочинства не 

обмежувався так, як у західноєвропейських державах [320, с. 10]. Отже, 

вітчизняний генезис прозорості є автентичним для національної правової 

системи, а не буквальним запозиченням європейської правової традиції. 

Органи прокуратури є повноцінним суб’єктом інформаційної діяльності, з 

чого випливає, що реалізація принципу прозорості є явищем, властивим для 

прокуратури. Так, В.В. Лушер наводить аргументи на користь того, що 

інформаційне забезпечення в органах прокуратури включає в себе роботу з 

інформаційними ресурсами, інформаційним програмним забезпеченням, а також з 

аналізом інформації (інформаційно-аналітичну роботу) [321, с. 340]. До речі, 

Генеральна прокуратури України є адміністратором загальнодержавної 

інформаційної системи Єдиного реєстру досудових розслідувань, який містить 

відомості про облік кримінальних правопорушень, процесуальних дій, осіб у 

кримінальному процесі тощо. 

Інформаційні принципи, до яких належить і засада прозорості, 

особливо проявляються в умовах демократичних перетворень та розбудови 

правового суспільства. Прозора прокуратура, як орган наділений владними 

повноваженнями, не може існувати в інформаційно закритому суспільстві.  

Обов’язковою особливістю засади транспарентності є якість 

інформаційного продукту. Відсутність критеріїв оцінки інформаційного 

продукту, з позиції його зрозумілості, об’єктивності в аспекті сучасного 

інформаційного плюралізму  породжує відсутність вимог до якості публічної 

інформації та прокурорської в тому числі. Помилки, невідповідність дійсності, 

описки  мають не тільки технічні, а й правові наслідки, що можуть призвести 

до серйозних порушень прав людини. 

Органи прокуратури є вищим органом правоохорони, які забезпечують 

втілення законності в державі, координують роботу правоохоронних органів. 

Висвітлення стану дотримання законів та застосування відповідальності до 

винних належать до зовнішніх напрямків інформаційної політики 
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прокуратури. Донесення до населення, громадськості якісних, перевірених, 

узагальнених даних є законним обов’язком органів прокуратури. Так, згідно 

ч. 3 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру», «керівники обласних та 

окружних прокуратур на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, 

на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не менш як 

двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-

територіальної одиниці про результати діяльності на цій території шляхом 

надання узагальнених статистичних та аналітичних даних» [51]. 

Загалом, принцип транспарентності в роботі органів прокуратури 

розглянутий досить вузько, що може призводити до невірного тлумачення 

інформаційної діяльності, інформаційно-правового статусу, участі в 

інформаційних правовідносинах прокурорів органів прокуратур. 

Принцип прокурорської транспарентності – це поєднання 

інформаційної та правової дійсності в управлінській та функціональній роботі 

прокурорів прокуратур різних рівнів. Дотримання балансу прозорості та 

конфіденційності є вимогою не тільки закону, але й запорукою суспільної 

довіри. Принцип транспарентності в правовій науці породжує появу терміну 

«прокурорська інформація» та вчень з цього приводу. 

 Відкритість прокурорської інформації є завданням транспарентності. 

Таке формулювання на перший погляд може здаватись безглуздим, якщо 

завдатися питанням: навіщо вивчати те, що необхідно зробити відкритим, 

якщо можна відкрити все. Принцип тотальної відкритості не може мати місце 

в сучасній загальній концепції інформаційного права та інформаційної 

діяльності прокуратури зокрема. Інформаційне обмеження є частиною 

легітимності правової політики держави, що спрямоване на захист прав, 

свобод та законних інтересів. В діяльності прокуратури, де фігурують дані 

суб’єктів кримінального переслідування, розкриваються методи та способи 

розкриття правопорушень, застосовуються заходи обмеження прав та свобод, 

збереження конфіденційності є навіть більш відповідальним ніж 

розголошення даних для загалу. Закон України «Про інформацію» обмеження 
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поінформованості допускає «в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошення інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя» [313]. А Закон України «Про доступу до публічної інформації» 

містить так званий «трискладовий тест», за яким «обмеження доступу до 

інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності 

таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав 

інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості 

правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим 

інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний 

інтерес в її отриманні» [322]. Тому інформаційна транспарентність має свої 

межі, досягнення яких у правовій державі є «мистецтвом» та мірилом 

поваги інформаційної справедливості. Правова діяльність прокурора, в тому 

числі при роботі із інформацією, є своєрідним показником стандарту 

законності та наслідування для інших правоохоронних органів. 

 Важливим є звернення уваги на оцінку реалізації транспарентності, що 

певним чином вимірюється обізнаністю суспільства у сфері роботи органів 

прокуратури та забезпечення законності в державі.  

Незважаючи на те, що загалом термін «обізнаність» відсутній у 

правовому полі, його поява в законодавстві про прокуратуру не несе 

змістовного навантаження на функціональний та організаційний контекст 

системи публічного обвинувачення. 

Н. Оніщенко вважає, що практична складова феномену «обізнаність у 

праві» прямо пов’язана з вивченням феномену правової активності членів 

громадянського суспільства, що може бути оцінена шляхом співвідношення  



329 

 

правової активності та юридично значущої поведінки, вивченням ролі 

народної правосвідомості як джерела права, розгляд формування правового 

світогляду особистості, наділеної соціальною свободою, тощо. Все це так чи 

інакше має або повинно мати своїм підґрунтям належний рівень обізнаності у 

праві або певний рівень правової поінформованості [323, с. 117].  

Обізнаність про прокурорську діяльність є нічим іншим як 

інформаційно-правова цінність, що кореспондується правом особи на 

належну, доступну, офіційну та зрозумілу інформацію. Є. В. Шульга міркує, 

що «кореспондуючим у напрямку забезпечення обізнаності про інституцію та 

функціонування прокуратури, є законодавство про інформацію, що 

передбачає забезпечення державою доступу кожного до інформації, рівних 

можливостей щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони та захисту інформації; забезпечення 

відкритості та прозорості діяльності суб’єктів владних повноважень; 

створення інформаційних систем і мереж інформації, розвиток електронного 

урядування; постійне оновлення, збагачення та зберігання національних 

інформаційних ресурсів; інформаційної безпеки України» [324, с. 29].  

Існування публічного обвинувачення в національній правовій системі є 

досягненням демократії. Закріпленість правових норм про статус та функції 

прокуратури в більшості держав передбачає не тільки їх законодавчу, а й 

конституційну природу. Органам прокуратури властивий широкий обсяг 

дискреційних повноважень серед інших державних органів [70], що з іншого 

боку вимагає високої публічності та підконтрольності.  

Статтею 3 Закону України «Про прокуратуру» законодавцем встановлено 

наступні засади діяльності прокуратури: «верховенство права, визнання людини, 

її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою 

соціальною цінністю; законність, справедливість, неупередженість та 

об’єктивність; територіальність; презумпція невинуватості; незалежність 

прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, 

матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при 
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виконанні службових обов’язків; політична нейтральність прокуратури; 

недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 

законодавчої, виконавчої і судової влади; повага до незалежності суддів, що 

передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності 

судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому 

процесуальним законом; прозорість діяльності прокуратури» [51]. У п. 9 ч. 1 ст. 3 

зазначеного Закону встановлено, що «прозорість діяльності прокуратури 

забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним 

доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, 

якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання» [51]. Незважаючи на 

відносно формально вузький підхід до визначення прозорості, факт наявності 

зазначеної засади в числі основних принципів діяльності прокуратур є позитивним 

чинником, що свідчить про демократичний підхід в управлінні прокуратурою. 

Окрім основних норм про забезпечення прозорості, Закон України «Про 

прокуратуру» встановлює публічними відомості про порядок доступу до професії 

прокурора, засади обов’язкової публічно-звітної роботи прокурора, процедури 

підзвітності прокуратури суспільству. Так як прокуратура є одним із ключових 

суб’єктів кримінального процесу, деякі положення кримінального процесуального 

законодавства вимагають здійснення процесуальних обов’язків із 

поінформування. Наприклад, Кримінальний процесуальний кодекс України 

передбачає порядок та способи інформування про права і обов’язки, зміст 

правових гарантій осіб щодо повноти та зрозумілості обвинувачень та підозр 

стосовно осіб, які не володіють мовою судочинства [325]. 

Накази Генеральної прокуратури України (на сьогоднішній день Офісу 

Генерального прокурора) є внутрівідомчими правовими активами 

нормативного характеру. 

 Окремим нормативним актом у сфері доступу до публічної інформації в 

органах прокуратури є Інструкції про порядок забезпечення доступу до 

публічної інформації в органах прокуратури України, яка визначає процедуру 

оприлюднення публічної інформації та розгляду запитів на інформацію [326].  
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 Доступ до публічної інформації в органах прокуратури України 

забезпечується шляхом: «систематичного та оперативного оприлюднення 

інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах 

Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур; на єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних; на інформаційних стендах; будь-

яким іншим способом; надання інформації за запитами на інформацію» [326]. 

Даною Інструкцією передбачаються наступний предмет інформації, доступ до 

якої забезпечує підрозділами та уповноваженими особами органів 

прокуратури: функції та повноваження органів прокуратури, накази 

Генерального прокурора  керівників регіональних прокуратур з основних 

питань діяльності прокуратури; графік прийому громадян у Генеральній 

прокуратурі України, регіональних та у місцевих прокуратурах; перелік 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних; 

системи обліку, видів інформації, якою володіють органи прокуратури; 

порядок складання, подання запитів на інформацію; розташування місць, де 

надаються необхідні запитувачам бланки; звіти про задоволення запитів на 

інформацію; порядок оскарження рішень службових осіб органів прокуратури 

України, їх дій чи бездіяльності з цих питань; проекти рішень та нормативно-

правових актів, які підлягають обговоренню; кадрова та конкурсна 

інформація; відомості про фінансові ресурси (структури та обсягу бюджетних 

коштів, порядку та механізму їх витрачання); звіти про використання 

бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами;  

місцезнаходження (поштових адрес) Генеральної прокуратури України, 

регіональних та місцевих прокуратур; службові номери засобів зв’язку органів 

прокуратури та їх керівників (крім випадків, коли такі відомості належать до 

інформації з обмеженим доступом); річні плани закупівель [326]. 

Наказ Генеральної прокуратури України «Про організацію 

інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури України» від 

18 вересня 2015 року № 218 деталізує процедури інформування суспільства 

про діяльність органів прокуратури, а також конкретизує інформаційно-
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правові засади взаємодії прокуратури із інституціями громадського 

суспільства. Зокрема, оприлюднення відомостей у засобах масової інформації 

в Генеральній прокуратурі України здійснюється за погодженням із 

Генеральним прокурором України або відповідним його заступником, у 

регіональних і місцевих прокуратурах – з їх керівниками [294]. У пункті 7 

зазначеного Наказу фігурує поняття єдиної інформаційної політики, обов’язок 

забезпечення якого покладається на Управління зв'язків із громадськістю та 

засобами масової інформації Генеральної прокуратури України [294]. Є також 

пункт про  систематичну участь прокуратури у заходах медійного характеру 

(брифінгах, прес-конференціях, теле- і радіоефірах, інтерв’ю тощо) [294]. В 

практичному аспекті останнє стосується прокурорів, які обіймають 

адміністративні посади в органах прокуратури. 

Досить специфічним є положення про зворотну інформаційну реакцію 

прокуратури на ЗМІ. Пункт 7.1. зазначеного Наказу передбачає процедуру 

аналізу інформаційного простору щодо висвітлення діяльності органів 

прокуратури у засобах масової інформації шляхом виявлення матеріалів 

критичного характеру щодо роботи прокуратур нижчого рівня та надсилання 

відповідної інформацію для реагування до регіональних прокуратур [294]. 

Про важливість як загальновідомчої, так і індивідуальної прозорості, 

засвідчується наявністю окремих положень у Кодексі професійної етики та 

поведінки прокурорів. Статтею 12 встановлено, що «для забезпечення 

прозорості службової діяльності прокурор не має права відмовляти фізичним 

чи юридичним особам у своєчасному наданні повної і достовірної інформації 

довідкового характеру, якщо законом не встановлено обмежень щодо її 

надання» [131]. Знову ж таки, прозорість прокуратури обмежується 

забороною розголошення конфіденційних даних, за винятком випадків, 

встановлених законом, про що прямо зазначено в абзаці другому ст. 12 

Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів.  

Особливим предметом законодавчого, відомчого, міжнародно-

рекомендаційного характеру є взаємодія прокуратури та ЗМІ. Важливість 
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такої взаємодії пояснюється багатьма чинниками, які прямо впливають на 

інституційну діяльність прокуратури, рівень громадської довіри тощо. 

Зокрема, Ю. Шевченко виокремлює наступні проблеми комунікативного 

характеру між прокуратурою та ЗМІ: «незначна кількість прокурорів 

(особливо місцевих прокуратур) можуть правильно подати інформацію 

засобам масової інформації та громадськості, не складними юридичними 

конструкціями, а зрозумілою, доступною мовою; невміння прокурорів 

правильно виходити із конфліктних або компрометуючих ситуацій, які 

можуть виникнути під час спілкування із громадськістю та ЗМІ; недосконала 

нормативна (і насамперед відомча) база, яка регулює порядок, напрями та 

особливості взаємовідносин прокуратури зі ЗМІ та громадськістю; відсутність 

запроваджених навчальних програм для прокурорів, представників прес-

служби і державних службовців із зазначених напрямів» [327, с. 7].  

У Висновку № 8 Консультативної ради Європейських прокурорів (далі – 

КРЄП) встановлено, що прозорість при виконанні прокурорами своїх функцій є 

ключовим компонентом принципу верховенства права, а також однієї з 

найважливіших гарантій справедливого судочинства. Процес здійснення 

кримінального правосуддя повинен бути транспарентним. Для забезпечення цього 

необхідно вирішити звітність ЗМІ щодо кримінальних та інших юридичних 

проваджень [328]. Також КРЄП зазначає, що широкі права доступу ЗМІ до 

інформації щодо дій прокурорів також є чинником, що зміцнює демократію і 

розвиває відкриту взаємодію з суспільством, з чим важко не погодитись [328]. 

Також зазначається, що надана прокурорами інформація для ЗМІ повинна бути 

чіткою, надійною і не двозначною. Прокурори можуть надавати інформацію для 

ЗМІ на всіх стадіях своєї діяльності з належним дотриманням норм права щодо 

захисту особистих даних, конфіденційності, гідності, принципу презумпції 

невинуватості, етичних норм у відносинах із іншими учасниками виробництва, а 

також правових норм, що регулюють або обмежують розголошення певної 

інформації [328]. 
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Звернення громадян є сучасним засобом інформаційної взаємодії 

громадськості шляхом надання відповідей на питання, які стосуються окремих 

фактів, подій та потребують детального роз’яснення для окремих громадян. Окрім 

Закону України «Про звернення громадян», яким встановлюються питання 

практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України 

«можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для 

впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, 

для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі 

порушення, в органах прокуратури діє Інструкція про порядок розгляду звернень і 

запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, 

затверджена Наказом Генеральної прокурори України від 20 грудня 2017 року № 

357 [329]. Основною ідеєю регламентації комунікації прокуратури та 

громадськості є встановлення наступних видів звернень: первинних, повторних, 

дублетних, неодноразових та масових» [329].  

Одним із важливих «запобіжників» нерозголошення відомостей, на які 

діє заборона у поширенні, є положення п. 5 вищезазначеної Інструкції, за яким 

«не допускається розголошення одержаних зі звернень відомостей про 

особисте життя громадян без їхньої згоди чи відомостей, що становлять 

державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, 

якщо це ущемлює права і законні інтереси громадян» [329]. 

Інструкцією також передбачається, що «за результатами попереднього 

розгляду щодо кожного звернення і запиту, визначеними у пункті 9 цього 

розділу, особами, у межах повноважень, приймається одне з таких рішень: 

передання для розгляду керівнику органу прокуратури або його заступнику 

відповідно до розподілу обов’язків; передання для розгляду відповідному 

структурному підрозділу Генеральної прокуратури України або регіональної 

чи місцевої прокуратури, прокурору органу прокуратури; направлення за 

територіальністю та/або належністю; повернення заявнику з наданням 

відповідних роз’яснень; залишення без розгляду за наявності підстав, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


335 

 

визначених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян»» [329]. 

Натомість Інструкцією не передбачено положення про права заявників або 

відповідних кореспондентних норм, встановлених законодавством про 

звернення громадян. Також варто звернути увагу, що положення зазначеної 

Інструкції більшою мірою стосуються таких видів звернень як заяви або 

скарги. Натомість процедури прийняття та реагування на пропозиції не 

знайшли свого місця в зазначеному нормативному акті. Тому цілком слушним 

є доповнення Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та 

особистого прийому громадян в органах прокуратури України  від 

20.12.2017 р. № 357 положення про розгляд та врахування пропозицій, у яких 

 висловлюються думки щодо вдосконалення діяльності органів прокуратури, 

реалізації ними своїх повноважень, забезпечення законності в державі тощо. 

 

Висновки до розділу V 

 

1. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій дає підстави 

констатувати, що ефективне виконання завдань органами прокуратури і 

рокурорсько-слідчими працівниками службових обов’язків неможливе без 

використання автоматизованих систем та сучасної комп’ютерної техніки. 

Інформатизація прокурорської діяльності є сприятливим середовищем для 

впровадження комп’ютеризації, сучасних інформаційно-комунікаційних, 

мережевих, аналітичних та автоматизованих технологій в управлінську 

(адміністративну) та процесуальну діяльність прокурорів органів прокуратур, що 

реалізується за допомогою системного організаційно-правового та фінансового 

забезпечення.  

2. Використання сучасних досягнень інформаційно-телекомунікаційної 

техніки, засобів та пристроїв цифрової обробки інформації спрощує та 

підвищує ефективність аналітичного потенціалу та професіоналізм прокурора. 

Одним із завдань інформатизації є створення умов для здійснення ефективної 

аналітичної діяльності. Інформаційна діяльність в органах прокуратури є 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#n45
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ефективним щоденним засобом вирішення службових завдань, без якої 

неможливо уявити роботу сучасного прокурора.  

3. Питання інформатизації координаційної діяльності у правоохоронній 

сфері загалом та в діяльності органів прокуратури, зокрема, недостатньо 

врегульовані законодавством України. Відсутнє стратегічне бачення у 

впровадженні та розвитку елементів інформатизації прокурорської діяльності.  

4. Ознакою системності інформатизації в органах прокуратури України 

повинно стати, насамперед, усвідомлення та визнання того, що прокуратура 

повинна перейти від комп’ютеризації до інформатизації, як провідного 

напряму удосконалення організації та управління, зокрема, модернізації 

інформаційного забезпечення своєї діяльності. Системну інформатизацію в 

органах прокуратури України можливо здійснити за умови реформування 

(модернізації) організації та управління розробками, впровадження та 

застосування нових комп’ютерних інформаційних технологій. Одним із 

необхідних завдань на шляху до зазначеного є зміна функцій відділу 

програмного забезпечення та зв’язку Офісу Генерального прокурора, надання 

йому повноцінних управлінських повноважень у сфері інформатизації та 

підпорядкування цьому органу відповідних оргструктур з інформатизації в 

прокуратурах областей і прирівняних до них за статусом інших прокуратурах. 

5. Необхідно створити єдине інформаційне середовище органів 

прокуратури України у вигляді трирівневої мережі інформаційних 

автоматизованих систем для оперативного інформування органів 

прокуратури. Об’єднуючим сегментом вказаних рівнів баз даних повинна 

стати єдина автоматизована інформаційно-аналітична система «Облік та 

статистика органів прокуратури». 

6. В адміністративній доктрині правове забезпечення транспарентності 

прокуратури є невід'ємним елементом сучасної адміністративно-правової 

концепції прокуратури, оскільки: епоха інформаційної революції справила 

вплинула на інформаційні засади роботи органів публічної влади, що 

відобразилося на підвищенні якості демократичного контролю через сучасні 
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засоби електронної комунікації; розвиток антикорупційної інфраструктури 

посилив вимоги до прозорості роботи інституцій та органів влади; є необхідність 

створення об’єктивного інформаційного простору навколо роботи прокуратури та 

прокурорів, в тому числі шляхом розробки заходів реагування на необ'єктивну, 

недостовірну критику; є потреба у розширенні інформаційно-комунікаційних 

каналів взаємодії прокуратури та суспільства; відбулась інституціоналізація догми 

інформаційної безпеки в правове поле роботи правоохоронних органів. 

7. В системі правоохоронних органів увага до засад транспарентності 

органів прокуратури є найвищою, в силу конституційно-правового статусу 

прокуратури як органу, який виконує вищу правоохоронну функцію в 

державі. Розвиток транспарентного статусу прокуратури може дати 

позитивний ефект у: антикорупційній політиці; дисципліні та етиці 

прокурорів; партнерстві з інституціями громадського суспільства; правосудді.  

8. Предметом транспарентності прокуратури є прокурорська інформація, 

що охоплює дані та відомостей у сфері кримінального процесу та поза межами 

кримінального переслідування. Остання група відомостей охоплює як 

адміністративні функції прокуратури та управлінські відомості про систему та 

організацію прокурорської роботи. У той же час дотримання інформаційних 

обмежень у сфері кримінального процесу прокурорами досягається за чіткістю, 

обгрунтованістю, зрозумілістю критеріїв таких обмежень. 

9. Обґрунтовано позицію про системне розуміння феномену 

транспарентності в роботі прокуратури: як принцип (засада); як спосіб 

взаємодії з інститутами громадського суспільства; як засіб утвердження 

верховенства права, партисипативної демократії, підзвітності, 

підконтрольності. 

10. Джерелами нормативно-правового регулювання реалізації принципу 

транспарентності в органах прокуратури є: законодавство з питань 

прокурорської діяльності та інформаційне законодавство; відомче нормативне 

забезпечення Офісу Генерального прокурора України; міжнародні документи, 
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настанови, рекомендації з питань прокурорської діяльності; Кодекс 

професійної етики та поведінки прокурорів. 

11. В результаті проведеного співвідношення принципів «прозорості», 

«гласності», «транспарентності», «інформаційної відкритості» висловлено 

твердження про те, що транспаретність є найбільш загальним правовим 

означенням, яке спрямоване на досягнення стану поінформованості адресатів 

інформаційної взаємодії, для посилення їх участі у владних процесах, підвищенні 

довіри, зменшенні негативної, необґрунтованої критики. Принцип 

транспарентності вимагає вчинення активних дій з боку публічної адміністрації 

для досягнення правового, інформаційного та іміджевого ефекту.   

12. Із розвитком інформаційно-правових відносин, мета стратегії 

поінформованості суспільства органами прокуратури не обмежується наданням 

інформації довідкового характеру (як визначено в законодавстві про 

прокуратуру), а охоплюється всебічним використанням інформаційних технологій 

для забезпечення розуміння про місію, роботу та призначення прокуратури у 

суспільстві. 

13. В результаті узагальнення норм Інструкції про порядок розгляду 

звернень та особистого прийому в органах прокуратури України, 

затвердженою Наказом Генерального прокурора України від 20 грудня 2017 

року № 357, встановлено: по-перше, відсутність положень про права заявників 

звернень або відповідних кореспондентних норм, встановлених 

законодавством про звернення громадян; по-друге, факту того, що положення 

зазначеної Інструкції стосуються таких видів звернень як заяви або скарги, 

натомість процедури прийняття та реагування на пропозиції не знайшли свого 

місця в зазначеному нормативному акті.  
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РОЗДІЛ 6 

РЕФОРМА ПРОКУРАТУРИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Українська прокуратура перебуває у стані перманентної реформи вже 

тривалий період, що впливає на організацію і діяльність системи прокуратури, 

результативність прокурорів, реалізацію та захист інтересів людини, 

суспільства і державних інституцій.  

Згідно з Юридичною енциклопедією, «реформа (франц. réforme, від лат. 

reformare - перетворювати, поліпшувати) – процес кардинальних, часто 

тривалих за часом перетворень відповідних сторін суспільного життя, 

державно-правових інститутів, окремих структур тощо. Реформи як правило 

модернізують і змінюють форму та зміст відповідних суспільних відносин, не 

порушуючи при цьому їхніх принципових засад. Їх успіх значною мірою 

залежить від системності й наукової обґрунтованості. Це стосується усіх 

нововведень, у т. ч. в галузі держави і права» [330, т. 5, с. 303]. 

Це визначення дозволяє намітити декілька ознак реформи: спрямованість 

на зміни суспільних відносин та їхньої організації, різний рівень охоплення 

реформованих відносин, противага революційним змінам, оскільки вона не 

зачіпає принципових основ існування систем, якість змін засновується на 

науковій обґрунтованості її засад. 

Дослідник державного управління С. Кравченко зауважує, що «важливим 

для здійснення реформ є чітке розуміння змісту основних принципів, оскільки 

вони визначають загальні межі та орієнтири змін» [331, с. 17]. 

Ним також визначено такі «визначальні характеристики реформ як 

якісних еволюційних суспільних змін: 

 спрямованість на прогресивний суспільний розвиток, тобто на 

підвищення якості життя переважної більшості громадян країни;  

 відносно повільний та поступовий характер змін, що сприяє їх 

органічності для суспільства, стабільності суспільного розвитку, уникненню 

насильницьких методів і кризових явищ;  
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 здійснення під проводом державної влади, тому її дієздатність та 

ефективність має ключове значення для успішного реформування;  

 цілеспрямованість, тобто неможливість здійснення реформ без чіткого 

цілепокладання;  

 законність, що зумовлює важливість конституційного і законодавчого 

забезпечення реформаторських змін;  

 збереження основ існуючого ладу, що, з урахуванням наявності 

конституцій у більшості сучасних держав, доцільно трактувати так, що 

реформи не порушують основ саме конституційного ладу» [331, с. 20]. 

 Не можемо не відмітити деяку теоретичність розуміння реформаторських 

змін вказаним науковцем, однак, в цілому, ми погоджуємось із його позицією. 

Метою цього підрозділу не є висвітлення хронологічного аналізу 

реформування української системи прокуратури. Тому ми упустимо 

детальний ретроспективний опис новацій та їхнього втілення з моменту 

відновлення Української держави. Натомість ми бачимо своєю метою 

окреслити  зміни, що відбувалися у прокурорській діяльності, та як вони 

вплинули  на її сучасну практику, як позначиться  на результатах у 

найближчій та середній перспективі. 

Це дозволяє поставити такі конкретні дослідницькі орієнтири цього 

підрозділу: 

 визначити основні етапи реформи прокуратури, які позначаються на її 

сучасній діяльності; 

 оцінити якість реформ прокуратури на основі наукового аналізу та 

результативності;   

 окреслити перспективи і потреби подальшого реформування української 

прокуратури і надати щодо цього конкретні пропозиції. 

Тому – де-факто, серед досліджуваних реформ варто розглянути реформу 

прокуратури 2014 року, що сталася на хвилі Революції Гідності та 

реформаторські кроки перебудови прокуратури після оновлення української 

влади у 2019 році.  
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Прокурорська діяльність в Україні була і залишається однією з таких, що 

формують життя суспільства. Це засновано на тривалій історії 

патерналістських настроїв в українському суспільстві, одним із наглядачів за 

яким традиційно була прокуратура як так зване "око государеве". 

Як доречно зазначає з цього приводу іноземна дослідниця Н. Дрьоміна-

Волок, до реформи прокуратура України мала великий обсяг повноважень як 

у межах, так і поза межами системи кримінального права: розслідування 

злочинів, нагляд за всіма кримінальними процесами, представництво держави 

і громадян в судах по некримінальних справах, роль  обвинувача в рамках 

інквізиційного кримінального судочинства радянського типу, нагляд за 

правоохоронними та пенітенціарними органами. Вона також здійснювала так 

званий «загальний нагляд», що наділяв прокурорів величезними 

повноваженнями в усіх сферах суспільного життя, якими ті часто зловживали. 

Крім того, число прокурорів на душу населення в Україні було найбільшим 

серед європейських країн, система обвинувачення працювала централізовано, 

в авторитарному стилі, що притаманний військовим органам управління, і 

потерпала від поширеної корупції [332].  

Подібні тези можна знайти у великої кількості авторів, наприклад 

В. Соколового, О. Тодощака [170, с.66], О. Скибенка [333, с. 142], Д. Тичини 

[334, с.90], Р. Басараба [276, с. 22-26] та інших. 

Тому, починаючи з 1995 року, із руху України до Ради Європи та 

подальшого імплементування європейських стандартів правоохоронної 

діяльності, неодноразово наголошувалось на потребі її модернізації, під чим 

зазвичай пропонувалось зменшення функціоналу "наглядача" та 

"легалізатора" функціонування будь-якої юридичної чи навіть фізичної особи 

в Україні, оптимізація чисельності прокурорів до загальносвітових підходів у 

кількості, зміна філософії та статусу саме конкретного незалежного прокурора 

як виразника позиції професії.  

Незважаючи на поступову зміну профілю повноважень та організаційних 

засад української прокуратури інституції Ради Європи (далі – РЄ) регулярно 

повторювали вимогу повністю здійснити реформування відповідно до принципів 
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і стандартів РЄ, та у тісній взаємодії з відповідними органами РЄ реалізовувати 

Спільний план дій у частині реформування української прокуратури [335]. 

При цьому, як відмічає Г. Середа, міжнародна спільнота вимагала 

передусім роботи із оптимізації аж до усунення функцій, що виходять за межі 

участі у державному обвинуваченні в кримінальних справах та обумовлені 

особливістю національної правової системи та історичного розвитку 

прокуратури. Такими називалися проведення досудового слідства, 

керівництво слідством, нагляд за слідством, забезпечення прав учасників 

кримінального процесу, розгляд альтернатив кримінальному переслідуванню, 

нагляд за виконанням судових рішень [119, с. 15]. Інший дослідник, І. 

Назаров, висловлював гіпотезу, що європейську спільноту турбує не наявність 

у прокуратури України функцій, не притаманних демократичним країнам, а ті 

повноваження, якими наділені органи прокуратури для реалізації своїх 

функцій, та випадки зловживання ними [336, с. 87]. 

Водночас еволюційний розвиток публічного управління в Україні, 

зокрема і щодо організації діяльності прокуратури, відстоював потребу 

поступового розвитку прокурорської діяльності. Адже в силу різноманітних і 

різнорівневих реформ, одночасного реформування публічного управління та 

лібералізації сектора економіки, несистемного і протирічивого за оцінками 

перетворення української поліції та інших органів слідства, саме діяльність 

прокуратури була чинником системної рівноваги і стабільності. 

Це змінилося наприкінці 2013 року, коли стабільність і "державницька" 

позиція силових структур проявилася як у «викривленому дзеркалі» Революції 

Гідності такою, що ігнорує базові людські права на догоду політичній 

доцільності та інквізиційним чином захищає режим президента В. Януковича. 

Численні здобутки і чесноти діяльності прокуратури щодо протидії 

злочинності та захисту інтересів суспільства та держави були перекреслені 

наслідками де-факто політичних процесів переслідування активістів без 

поваги до людських прав та об’єктивної істини.  

Саме тому, на наш погляд, українська прокуратура з 2014 року перебуває 

у перманентних реформах, які суттєво переосмислюють її філософію та 
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коригують статус і повноваження. Наразі не будемо висловлювати своєї 

позиції щодо цього руху, оскільки вони суперечливі за наслідками. 

Змістовно статус реформування прокуратури України з 2014 року можна 

охарактеризувати, зацитувавши положення Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки: «подальша 

оптимізація повноважень прокуратури та обмеження сфери їх застосування 

відповідно до рекомендацій Ради Європи і як результат все ж приведення 

діяльності органів прокуратури до європейських стандартів» [337]. 

Отже, базовим інструментом реформування прокуратури у новітній 

історії України став Закон України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 

року № 1697-VII [51]. Він був ухвалений у комплексі з іншими законами щодо 

правоохоронної діяльності, як то про "Національну поліцію України" та "Про 

запобігання корупції" та деякими іншими. 

Закон запропонував групу комплексних змін щодо статусу і ролі 

прокуратури. Наведемо ключові із них на основі позиції вченого Б. Малишева, 

експерта громадської коаліції "Реанімаційний пакет реформ" [338]. 

Передусім, прокуратура законом 2014 року була позбавлена функції 

загального нагляду.  

Цю функцію обґрунтовано пов’язували із можливістю без особливих 

пересторог втручатися у господарські та приватно-правові відносини, 

зупиняти та знімати обмеження на таке зупинення підприємницької 

діяльності.  

При цьому лунала критика на хабарницьку основу такого втручання та 

зняття обмеження.  

Ця функція за баченням законотворців з 2015 року мала виконуватися 

прокуратурою «лише у формі представництва в суді інтересів неповнолітніх 

та недієздатних осіб, або у формі судового представництва інтересів держави 

у випадку, якщо захист цих інтересів не здійснює, або неналежним чином 

здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування. Як 

очікувалось, прокурори зосередяться на підтриманні обвинувачення в 

кримінальних провадженнях, наглядом за законністю в діяльності органів 
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слідства та за діяльністю при виконанні покарань згідно із судовими 

вироками» [338]. 

Однак за дослідженнями пізніших років, незважаючи на те, що з осені 

2014 року прокуратура не мала права приходити з перевірками ні на 

підприємства, ні в органи влади, або вимагати від них надання певних 

документів чи інших відомостей без початку кримінального провадження, 

така практика лише видозмінилася. 

Так, дослідник О. Банчук зауважив факт, що у 2015 році за даними 

Генеральної прокуратури України прокурори внесли 612 подань щодо 

усунення умов, які спричиняють корупцію. Однак, ці дані не були основою 

розпочатих кримінальних проваджень, яких у тому році було зафіксовано 

лише 11. Тобто більше півтисячі подань прокурорів були засновані на 

результатах перевірок, які не передбачені законом у редакції 2014 року [339].  

З іншої, консервативної точки зору, у прокурорській спільноті 

висловлювалися бачення того, що наведена функція нагляду за додержанням 

законів суттєво допомагає загальному стану дисципліни і законності. Так, «у 

2011 році лише у бюджетній сфері прокуратурою було досягнуто чимало 

якісних результатів, як то за позовами прокурорів з питань порушення законів 

щодо закупівлі товарів, робіт і послуг на користь держави стягнуто 203 млрд 

гривень. При цьому 84 % вказаної суми присуджено за позовами Головного 

управління Генеральної прокуратури України і лише 34,5 млрд грн – за 

позовами прокурорів областей» [340, с. 78]. Бачення представників 

прокурорської консервативної спільноти полягає в тому, що потрібно 

налагодити систематичне надходження інформації про заборгованість і 

збитки, заподіяні державі при одержанні, використанні та поверненні 

бюджетних коштів сільськогосподарськими підприємствами, і посилити 

співпрацю контролюючих органів з органами прокуратури [340, с. 80]. Що 

означає відновлення функції загального нагляду. Такі позиції лунають і в 

сучасних працях, напр. [341, 342]. 

Тому вважаємо, що елементи загального нагляду прокуратури мають 

бути додатково вивчені на ознаку того, чи вони не залишаються у 
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видозміненій діяльності прокуратури і за результатами публічної дискусії 

щодо їхнього існування має бути прийняте обґрунтоване рішення.  

По-друге, у діяльності прокуратури було проведено структурні зміни: 

законодавчо було встановлено перелік місцевих прокуратур, а Генеральний 

прокурор міг мати лише двох заступників [338]. Щоправда, досить швидко 

попередній розклад прокуратур почав уточнюватись і актуальна на час 

написання цієї праці структура місцевих прокуратур ухвалена у 2015 році 

[343]. Так само і з заступниками, яких станом на 2020 рік працює шість [344]. 

Ще одним важливим елементом структурної реформи стало утворення в 

системі прокуратури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як 

зазначає з цього приводу дослідник Є. Вандін, «створення антикорупційної 

прокуратури стало продуктом організаційного та функціонального 

реформування органів прокуратури України відповідно до сучасних 

європейських стандартів та кращих практик передових країн світу. 

Функціональне навантаження спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

базується на поєднанні загальних завдань прокуратури України із її 

специфічними завданнями, визначеними антикорупційним законодавством. 

Ця ситуація зумовила більш активне задіяння сьогодні функції здійснення 

нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро 

України у порівнянні з іншими функціями» [345, с. 12]. 

По третє, з 2014 року прокурорам надано нові гарантії незалежності. 

Зокрема, прокурор зобов'язаний виконувати лише письмові вказівки 

прокурорів вищого рівня, у тому числі Генерального прокурора. У разі 

незаконності вказівки керівника прокурор має право звернутися за захистом 

до органу прокурорського самоврядування – Ради прокурорів. 

Це важливе рішення з позиції унезалежнення прокурора як самостійного 

учасника кримінальних процесуальних відносин. З цього приводу варто 

підтримати позицію дослідниці О. Гринів, яка «до вимог вказівки прокурора 

відносить конкретність, мотивованість, обгрунтованість, належне оформлення» 
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[346, с. 208]. Також, незважаючи на існування критики дієвості впровадження 

такого інструментарію, існують приклади використання зазначеної новації: 

– у 2018 році колегія суддів Касаційного адміністративного суду 

Верховного суду рішенням у справі №800/485/17 визнала протиправним і 

скасувала рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 

11.10.2017 №198дп-17 про накладення дисциплінарного стягнення на 

начальника департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури, що 

відмовився виконати вказівку одного із заступників Генерального прокурора 

України [347]; 

– у 2020 році заступник Генерального прокурора України у відповідь на 

словесну вимогу Генерального прокурора у засобах масової інформації 

заявив, що публічно чи непублічно жодних листів із тими чи іншими 

претензіями щодо відповідного розслідування не було і він закликає діяти у 

процесуальних межах, згідно з якими очолюваний ним підрозділ прокуратури 

і буде працювати [348].  

Відповідно, питання посилення незалежності прокурора є важливим 

фактором реформи прокуратури. Це вимагає посилення зазначеного 

повноваження у прокурорській та судовій практиці та, у свою чергу, 

зміцнення незалежності органів прокурорського самоврядування як 

інституцій, що покликані захищати цей елемент процесуальної  

незалежності прокуратури.  

Зазначені норми були уточнені у 2019 році. Ми, у свою чергу, пропонуємо 

удосконалити це правове регулювання, і розробили наступну редакцію частин 

3 та 4 статті 17 Закону України "Про прокуратуру": 

"3. Під час здійснення своїх процесуальних повноважень прокурори є 

незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких 

повноважень, керуючись при цьому положеннями закону.  

З метою загального керівництва ефективністю прокурорської діяльності 

прокурори вищого рівня мають право утворювати групи прокурорів-

процесуальних керівників, які здійснюють керівництво групами прокурорів у 

конкретних кримінальних провадженнях та щодо інших функцій діяльності 
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прокуратури. Керівники таких груп можуть давати вказівки прокурору 

нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати 

інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій 

прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом.  

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

стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, є конкретними, 

мотивованими, обґрунтованими та видаються в письмовій формі в межах 

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

відповідним прокурором." 

Інші законодавчі новації 2014 року: прокурорське самоврядування, 

прокурорський добір та оплата праці – стали менш однозначними в процесі 

правозастосування і щодо них за сукупністю подальших змін можна зауважити, 

що навколо них будувались реформаторські кроки наступних реформ. 

Не можна обійти увагою структурно-інституційну реформу прокуратури 

відповідно до змін до Конституції України. 

За концептуальними баченнями, визначеними ще у 1990-х роках 

прокуратура вважалася особливим органом, що стоїть над іншими гілками 

влади, не втручаючись у їхні відносини. Її метою існування визнавався нагляд за 

додержанням законності усіма суб’єктами правовідносин в Україні. Такі позиції 

відстоювали практично усі вчені та практики (див. напр. [175; 349; 350]. 

Проте цю аксіому було піддано концептуальному переосмисленню та 

змінено у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» [351]. Так, у 

зазначеному документі судова реформа була винесена на одне із чільних місць 

та щодо неї було визначено наступну мету: реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів (у т. ч. органи прокуратури) 

задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпечення 

кожному права на справедливий судовий розгляд справ незалежним та 

неупередженим судом.  

Реформа правосуддя відповідно до зазначеної Стратегії повинна була не 

лише характеризувати діяльність судової гілки влади, але й охоплювати інші 
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органи, що за європейським баченням належать до цієї гілки влади: органи 

прокуратури. 

Результати такої концептуальної зміни не залишились лише у Стратегії – 

уже у 2016 році Законом України "Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)" було виокремлено попередні норми щодо незалежності 

прокуратури в системі органів державної влади влади та системно внесені до 

розділу "Правосуддя": 

1. У статті 129 Конституції України серед основних засад судочинства 

визначено підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором. 

2. У статті 131 Конституції України серед напрямів діяльності Вищої 

рада правосуддя визначено ухвалення рішень стосовно порушення 

прокурором вимог щодо несумісності; розгляд скарг на рішення про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора. 

3. Низка інших статей також згадує прокурорів у середовищі судівництва, 

зокрема в частині незалежності, освіти, професійної етики тощо [352]. 

Проте найбільшими змінами позначились функціональні основи 

діяльності прокуратури. Конституційні зміни 2016 року пішли навіть далі 

Закону України "Про прокуратуру" 2014 року у частині функцій прокуратури. 

Серед змін передусім варто назвати нову статтю 131-1 Конституції, яка 

визначає такі функції прокуратури як органу системи ареалу судової гілки 

влади: 

«1) підтримання публічного обвинувачення в суді; 

2) організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального 

провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 

органів правопорядку; 

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в 

порядку, що визначені законом» [352]. 

Щодо функцій перехідного періоду також було визначено ряд уточнень у 

Перехідних положеннях. Назвемо найважливіші з них: «прокуратура 

продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового 
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розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть 

передані відповідні функції, а також 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, – до набрання чинності законом про створення подвійної 

системи регулярних пенітенціарних інспекцій» [352]. 

Якщо перша з функції сьогодні успішно передана до новоутвореного 

Державного бюро розслідувань і станом на час написання цього тексту 

складає вже його труднощі, то функція в’язничного нагляду продовжує 

залишатись прокурорською, оскільки законотворець ніяк не спроможеться 

визначити концептуальні основи подвійної системи регулярних 

пенітенціарних інспекцій. Тому цей аспект все ще залишається ар'єргардом 

реформи прокурорської діяльності і потребує системних напрацювань. 

Також у зазначеній статті 131-1 вказано, що прокуратуру в Україні 

очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади 

за згодою Верховної Ради України Президент України на строк шість років, а 

також одна й та ж особа не може обіймати посаду Генерального прокурора 

два строки поспіль. 

Щодо останнього, зазначимо, що наразі жодна особа не працювала 

Генеральним прокурором усю визначену у Конституції України часову 

каденцію: у період 2016-2020 року в Україні змінились вже три Генеральних 

прокурори. 

У нас немає підстав вважати, що їх зміна була викликана порушенням 

закону, проте зазначені калейдоскопічні зміни очільників системи 

прокуратури ставлять під сумнів одночасно дві позиції:  

1) незалежність прокуратури як інституції ареалу системи правосуддя із 

особливим порядком призначення і захисту від політично вмотивованого 

звільнення з посади;  

2) логіки вищезазначених норм Конституції України щодо порядку 

тривалого перебування на посаді Генерального прокурора.  
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Не заперечуючи право суспільства (народу як єдиного носія влади в 

України) та очільників держави як представників його волі оцінювати 

діяльність очільника прокуратури та приймати рішення за його результатами, 

вважаємо, що такий посадовець як Генеральний прокурор має бути додатково 

захищений від політично обумовленого звільнення і призначення на посаду. 

У зв’язку з цим пропонуємо уточнити у Законі України "Про 

прокуратуру" спеціальні правила, щодо того, як призначається на посаду та 

звільняється Генеральний прокурор України на засадах невтручання у цей 

процес з політичними мотивами. Цей порядок не потрібно винаходити. На 

наш погляд, досить вдало описано у спеціальному законодавстві незалежні 

засади призначення і захисту від звільнення очільників низки 

антикорупційних органів: керівників Національного антикорупційного бюро 

України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного 

агентства з питань запобігання корупції. Законодавство передбачає: 

1) конкурсний порядок їхнього відбору на посаду; 2) особливий порядок 

оцінки діяльності органів, наслідком якого може бути звільнення з посади 

їхніх керівників. Подібний порядок, при впровадженні у Закон України "Про 

прокуратуру" дозволить, на наш погляд, Генеральному прокурору бути 

незалежним професіоналом, а не політичним призначенцем.   

В якості проміжного висновку зазначимо, що крім вказаного 

непрацюючого порядку призначення Генерального прокурора та підзавислого 

порядку утворення незалежних в’язничних інспекцій, інші конституційні 

зміни щодо прокуратури 2016 року не сприймаються суспільством і 

професійною правничою спільнотою негативно, і прокуратура поступово 

входить до системи органів, що близькі до правосуддя. 

Наступні елементи реформування прокурорської діяльності після 

Революції Гідності регулярно переглядалися та були запроваджені і в 

наступному законі, що передбачав системне реформування: "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із 

реформи органів прокуратури" [55] та ще одному, що уточнював деякі 

моменти реформи президента Зеленського. 
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Тому ми пропонуємо розглядати ці реформаторські елементи у порівнянні 

одного з іншим: реформи 2014 року у порівнянні з реформою 2019 року. 

Так, ще одним важливим елементом реформи прокуратури 2014 року, 

стало запровадження  двох незалежних від керівництва прокуратури органів 

прокурорського самоврядування та наділення їх значними повноваженнями: 

Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Так, 

«Рада прокурорів вносить рекомендації про призначення та звільнення 

прокурорів з адміністративних посад, захищає їх від незаконного впливу, у 

тому числі з боку керівного складу. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів, у свою чергу – проводить добір кандидатів на посаду прокурора; 

бере участь у переведенні прокурорів з одного органу прокуратури до іншого; 

розглядає скарги/заяви про вчинення прокурором дисциплінарного проступку 

та здійснює дисциплінарне провадження. Причому законом передбачено 

мінімізацію впливу на діяльність цих органів із боку керівного складу 

прокуратури» [338].  

Щодо органів прокурорського самоврядування, цей елемент реформи 

заслуговує окремого розгляду, оскільки у редакції і цього закону, і наступних 

законів щодо реформи прокуратури відбувалися системні спроби обійти прямі 

законодавчі приписи щодо цих органів.   

Так, ледь не одразу після ухвалення, експертною спільнотою стали 

висловлюватися критичні зауваження щодо такого порядку взаємодії 

вертикалі прокурорської системи та нових органів самоврядування. 

Наприклад, О. Долгий та Н. Наулік посилаючись на висновки Венеційської 

комісії пропонували уточнити закон, визначивши: 

1) мету та завдання прокурорського самоврядування; 

2) повноваження суб’єктів прокурорського самоврядування; 

3) перелік питань, що, на відміну від посадових осіб прокуратури, 

вирішуються тільки органами прокурорського самоврядування, а також 

напрями їх діяльності [353, с. 23]. 

На практиці теж відбувалися процеси, що зазнавали критики професійної 

спільноти. 
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Перша конференція працівників прокуратури, яка мала утворити 

самоврядування органів прокуратури відбулася у квітні 2016 року. Щоправда 

невдовзі в Україні був призначений новий генеральний прокурор, який домігся 

відтермінування повноважень органів, сформованих першою конференцією 

[354]. Коли відтермінування добігало кінця, шляхом внесення корелюючих 

несуттєвих змін у Закон України "Про Вищу раду правосуддя" [355], було 

створено можливість визнати існування щойно утворених органів 

прокурорського самоврядування недійсними.  

Тому, на підставі наказу Генерального прокурора №90 "Про організаційні 

заходи із забезпечення першого скликання та проведення всеукраїнської 

конференції прокурорів" 26 квітня 2017 року було скликано нову конференцію, 

на якій були заново обрані представники органів прокуратури, які й склали ядро 

Ради прокурорів та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів [354]. 

Експерт громадської коаліції "Реанімаційний пакет реформ" стверджував, 

що на відміну від першого складу органів прокурорського самоврядування, який 

намагався відстоювати стандарти прокурорської незалежності, другий склад 

всіляко підтримував усі рішення керівництва прокуратури і не був ефективним 

[354]. Подібні твердження зазначали і Р. Кравець та Р. Романюк, які відмічали 

чимало неетичних підходів до діяльності Генерального прокурора 2016-2019 

років [356]. 

Дійсно, в якості елемента підтвердження відсутності незалежності 

органів прокурорського самоврядування у зазначений часовий період є кілька 

дисциплінарних проваджень щодо керівництва органів прокуратури, що 

попри аргументованість сторони скаржників не отримали уважного розгляду 

та завершились рішеннями, що захищали це керівництво. 

Тому, із зміною влади у державі, реформа прокуратури також була 

зорієнтована на уточнення позиції щодо самоврядних прокурорських 

інституцій. Тимчасово, до 1 вересня 2021 року, було передбачено зупинити 

повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

Повноваження членів Ради прокурорів України, обраних на посади до 

набрання чинності цим Законом, також достроково припиняються [357].  
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Вважаємо, що положення про діяльність органів прокурорського 

самоврядування є важливим елементом перебудови прокуратури і їхнє 

регулярне пере форматування, у зв'язку із зміною влади не сприяє незалежності 

та етичності органів прокуратури, їхній діяльності винятково на засадах етики і 

доброчесності, а також законності. З нашої точки зору, органи прокурорського 

самоврядування мають отримати декілька додаткових гарантій сталого 

існування та діяльності. Зокрема, їх діяльність має бути засновано на розширенні 

кола учасників із бездоганною репутацією та досвідом правозастосовної і 

науково-теоретичної діяльності. Зокрема частина представників органів 

прокурорського самоврядування, на наш погляд, має бути обрана не на 

конференціях, а шляхом електронного верифікованого голосування. Адже цей 

механізм демонстрував ефективність при утворенні кількох громадських рад і є 

більш прозорим, ніж кулуарні конференції адвокатів, працівників вишів та 

прокурорських інституцій. По друге, пропонуємо у випадку обрання до органів 

прокурорського самоврядування передбачити збереження на цих посадах навіть 

після припинення діяльності у відповідних інституціях. Це сприятиме сталості і 

захисту від тиску з боку керівних органів. По третє, пропонуємо законом 

передбачити імунітет від припинення діяльності органів прокурорського 

самоврядування, які були утворені прозоро відповідними спостережними 

делегаціями, що висуваються професійними українськими спільнотами та 

іноземними експертами. У цьому випадку органи прокурорського 

самоврядування стануть більш незалежними і захищеними від політичного 

втручання.  

Найбільше уваги у всіх етапах реформи прокуратури після 2014 року 

було приділено питанням оновлення кадрових процедур і, відповідно, зміні 

кадрового складу прокурорів України. 

Так, законом 2014 року, на погляд Б.Малишева, було запроваджено 

прозорий та конкурсний порядок прийняття на роботу прокурорів, що  

включав рейтинговий підхід до визначення кандидатів, відкриті оголошення 

про наявні вакансії, складання іспиту у формі анонімного тестування та 

професійну підготовку в Національній академії прокуратури. Так само на 
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конкурсній та прозорій основі відбувалося переведення прокурорів з однієї 

прокуратури до іншої. 

Детально цей процес характеризувався у дослідженні Н. Дрьоміної-Волок 

2019 року. 

Так, первинна ідея управління кар'єрою полягала в тому, щоб найняти та 

підготувати прокурорів на найнижчому (місцевому) рівні з можливістю їх 

переходу на більш високі рівні після успішної служби протягом трьох років 

для регіональних прокуратур і п'яти років для Генеральної прокуратури 

України за умови успішного проходження конкурсу [332, с. 5]. У період з 

квітня 2015 року по квітень 2017 року під час реорганізації районних 

прокуратур всім призначенням передував відкритий конкурс. На практиці 

понад 10100 прокурорів боролися за близько 6500 посад. Процедура була 

розроблена таким чином, щоб звести до мінімуму людський фактор, 

застосувати чіткі критерії та кадрову політику [332, с. 6].  Проте одразу реалії 

проявили слабкі сторони законодавчої ідеї. Зокрема, вони не враховували 

плинність кадрів з різних причин, зокрема і з позицій розчарованості від не 

доведеної до кінця реформи. Уже станом на кінець 2016 року вакантними 

були понад 700 штатних прокурорських посад, а також майже 50 

адміністративних посад [332, с. 7]. Це, у свою чергу, вимагало фінансових 

ресурсів на проведення конкурсу, які держава не могла дозволити. 

Тому станом на кінець 2019 року, на думку зазначеної дослідниці, висока 

плинність кадрів на місцевому рівні та нові вимоги до кандидатів на посади 

високопосадовців вимагали негайного впровадження нової сталої процедури 

набору персоналу [332, с.7]. 

Якщо попередні кроки реформування стосувалися місцевих прокуратур, 

у реформі 2019 року вперше було приділено увагу центральному органу 

прокуратури, який теж був перейменований – Офісу Генерального прокурора. 

Згідно закону, «всі прокурори Генеральної прокуратури України, 

регіональних прокуратур, місцевих прокуратур, військових прокуратур 

визнавались такими, що персонально попереджені про можливе майбутнє 

звільнення у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією» [358]. Це засновувалось 



355 

 

на їхній "реогранізації": згідно згаданого закону «військові прокуратури мали 

ліквідувати, а прокуратури різних рівнів назвати по-новому: місцеві – 

окружними, регіональні – обласними, а генпрокуратуру – Офісом ген 

прокурора» [359]. 

Кадрова переатестація прокурорів за законом 2019 року полягала у 

вивченні професійних компетенцій, а також інформації про дисциплінарні 

провадження, доброчесності і способу життя прокурорів, яку можуть подавати 

будь-які особи. Також закон передбачив можливості приходу до прокуратури 

нових кадрів з-поза прокурорського середовища. 

Зрештою, за даними реформаторів, прокуратуру очікує скорочення 

кількості працівників щонайменше на третину  -  з 15 000 осіб до 10 000, 

переважно за рахунок працівників Офісу Генерального прокурора та обласних 

прокуратур [358]. 

Первинно так і відбувалося, проте з черговою зміною очільника системи 

прокуратури, реформа змінила свій плин і чимало фахівців внесло 

застереження щодо загрози зупинення реформи. Серед них і сам колишній 

очільник прокуратури [360] та інші експерти (наприклад, [361, с. 6; 362, 363] 

Для більшого розуміння наведемо деяке представлення реформи 2019 

року. Її мета – «зробити ефективну прокуратуру, яка б користувалася повагою 

суспільства, в якій буде престижно працювати завдяки можливостям для 

справделивого кар'єрного зростання та професійного розвитку» [364]. 

Реформа, за баченням законотворця, «передбачала такі кроки: 

– Перезавантаження та оптимізація організаційної структури органів 

прокуратури у відповідності до стратегічних напрямів діяльності та вимог 

суспільства; 

– Офіс генерального прокурора буде працювати у відповідності до нових 

пріоритетів кримінальної політики; 

– Система рекомендацій та стандартів діяльності прокурорів виключить 

подвійні стандарти у застосуванні кримінального та кримінального 
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процесуального законодавства на практиці, що сприятиме підвищенню 

ефективності розслідування; 

– Це означає, що прокуратура буде орієнтуватися на суспільство та у 

своїй діяльності використовуватиме сучасні механізми комунікації з 

громадськістю. Ми працюємо над програмою захисту потерпілих і свідків, 

створенням служби координаторів потерпілих та свідків, а також 

переформатування приймалень громадян; 

– Основу управління людськими ресурсами складатимуть кращі сучасні 

практики професійного розвитку та мотивації працівників прокуратури; 

– Розробка оновленої процедури добору та стандартів професійної 

поведінки сприятиме якісному наповненню органу прокуратури фахівцями та 

підвищить рівень її професійного потенціалу; 

– Справедлива система оцінювання якості роботи прокурора забезпечить 

умови для кар’єрного зростання відповідно до результатів особистих досягнень; 

– Національна академія прокуратури перетвориться у сучасний 

Тренінговий центр прокурорів, основним завданням якого є забезпечення 

професійного розвитку працівників прокуратури; 

– Основу тренерського складу заповнять прокурори, яким 

гарантуватиметься кар’єрне зростання, матеріальна мотивація та особистісний 

розвиток» [364]. 

Як свідчать зазначені вище джерела і наш аналіз, реформа де-факто 

просунулась в частині організаційно-кадрових змін: було перейменовано і 

відповідно дещо оновлено установчі документи щодо діяльності структурних 

одиниць прокуратури (Офісу генерального прокурора, регіональних та 

окружних прокуратур, тренінгового центру прокуратури), скасовано та 

утворено деякі нові структури прокуратури (як то підрозділ військових 

прокурорів чи підрозділи розслідувань випадків неналежного поводження чи 

використання практики Європейського суду з прав людини) і, як вже 

зазначалося, зупинено дію органів прокурорського самоврядування (які 
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відповідно не могли системно обмежувати де-факто особистий розсуд у 

здійсненні реформи Генерального прокурора) й розпочато кадрові конкурси. 

Тому, з нашої позиції, зазначені кроки не стільки свідчать про реформи, 

скільки про кадровий перезапуск системи. Ставити щодо цього знак дорівнює 

прокурорській реформі, на наш погляд, передчасно. Так, за офіційними 

даними з 2,5 тис. колишніх прокурорів Генеральної прокуратури України 

переатестацію пройшли лише 610 прокурорів [359], які і склали основу 

"нового" Офісу Генерального прокурора (передбачається, що їх має бути в 

новій структурі 1,5 тис.). 

Ряд критиків заявили, натомість, що подібні зміни є лише способом 

видалити з лав прокурорів "неугодних", щодо цього було подання до 

Конституційного суду України про зупинення реформи [365].  

До певної міри з критичної позиції щодо руху реформи виступила і нова 

очільниця прокуратури. Вона заявила, що близько половини прокурорів, які 

не проходили або не пройшли атестацію і були звільнені подали позови про 

відновлення на посадах і ці позови мають високу вірогідність бути 

задоволеними. Інші її критичні зауваження полягали у розмиванні ядра і де-

факто паралізації окружних та обласних прокуратур, які втратили від 30 до 

40 % працівників [366]. 

Отже, з нашої точки зору, вразливим місцем прокурорської реформи 

2019-2020 років є її зацикленість на кадрових змінах без суттєвого оновлення 

засад і стандартів діяльності. Насправді експерти, що "захищають" реформу 

2019 року відстоюють позицію, щоб було захищене і не переглянуте рішення 

за результатами атестації та конкурсів, до комісій яких ці експерти входили. 

Натомість нова Генеральний прокурор України не заперечує реформи і планує 

її продовжувати з новим складом комісій, на що вона, вочевидь, може мати 

власну позицію. 

Тому щодо просування реформи варто робити висновки із аналізом 

наступних кроків, як то встановлення і збереження цінностей роботи 

прокуратури, ефективні системи результатів прокурорської діяльності, 

фіналізація бачення щодо функцій діяльності прокуратури тощо. 
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З нашої позиції, саме реальним змінам підходів до діяльності 

прокуратури варто приділити увагу, а не баченням косметичних змін типу 

форми і класних чинів чи перейменувань окремих структурних підрозділів. 

Щодо подібного, на жаль, все менше уваги приділяється у наукових працях 

останнього часу, як напр. [268, с. 259]. 

 

Висновки до розділу VI 

 

За результатами проведення дослідження актуальних на сьогодні 

реформи прокуратури, ми дійшли таких висновків: 

1. Проведення теоретичного аналізу дозволило нам визначити такі ознаки 

категорії "реформа": спрямованість на зміни суспільних відносин та їхньої 

організації, різний рівень охоплення реформованих відносин, противага 

революційним змінам, оскільки реформа не зачіпає принципових засад 

існування систем, якість реформи засновується на науковій обґрунтованості її 

засад. 

2. Прокурорська діяльність в Україні була і залишається однією з таких, 

що формують життя суспільства. Це засновано на тривалій історії 

патерналістських настроїв в українському суспільстві, одним із наглядачів за 

яким традиційно була прокуратура як так зване "око государеве". 

Еволюційний розвиток публічного управління в Україні, зокрема і щодо 

організації діяльності прокуратури відстоював потребу поступового розвитку 

прокурорської діяльності. Адже в силу різноманітних і різнорівневих реформ, 

одночасного реформування публічного управління та лібералізації сектора 

економіки, несистемного і суперечливого за оцінками перетворення 

української поліції та інших органів слідства, саме діяльність прокуратури 

була чинником системної рівноваги і стабільності. 

Це змінилося наприкінці 2013 року, коли стабільність і "державницька" 

позиція силових структур проявилася як у "викривленому дзеркалі" такою, що 

ігнорує базові людські права на догоду політичній доцільності та 

інквізиційним чином захищає злочинний політичний режим. Численні 
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здобутки і чесноти діяльності прокуратури щодо протидії злочинності та 

захисту інтересів суспільства та держави були перекреслені наслідками де-

факто політичних процесів переслідування активістів без поваги до людських 

прав та об’єктивної істини.  

Це дало старт реформам прокуратури.  

3. Українська прокуратура з 2014 року перебуває у перманентних 

реформах, які суттєво переосмислюють її філософію та коригують статус і 

повноваження. Сьогодні щодо діяльності прокуратури впроваджуються 

одночасно кілька реформ, що подекуди перетинаються і взаємодублюють 

одна одну. Серед них: 1) оновлення ключового Закону України "Про 

прокуратуру" 2014 року і впровадження його положень; 2) зміни зміни 

Конституції України в частині правосуддя та їх наслідки; 3) кадрове 

оновлення прокуратури, що розпочалося у 2019 році із Генеральним 

прокурором Рябошапкою; 4) пошук моделі прокурорської діяльності і її 

кадрових основ без зміни нормативних положень про реформу Генерального 

прокурора Венедиктової. 

4. Характеризуючи першу реформу прокуратури, її основними вдалими 

елементами визнаємо: позбавлення функції загального нагляду та перегляд інших 

функцій;  у діяльності прокуратури було проведено структурні зміни; утворення 

в системі прокуратури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; надання 

нових гарантії незалежності прокурорів. Інші законодавчі новації 2014 року: 

прокурорське самоврядування, прокурорський добір та оплата праці – стали 

менш однозначними в процесі правозастосування і щодо них за сукупністю 

подальших змін можна зауважити, що навколо них будувались реформаторські 

кроки наступних реформ. 

5. Інший елемент реформи прокуратури був пов'язаний із її місцем і 

роллю в системі органів влади і змінами до Конституції України. Реформа 

правосуддя відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 

повинна була не лише характеризувати діяльність судової гілки влади, але й 

охоплювати інші органи, що за європейським баченням належать до цієї гілки 

влади: органи прокуратури. 
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Цією реформою було виокремлено попередні норми щодо незалежності 

прокуратури в системі органів державної влади влади та системно внесені до 

розділу "Правосуддя". Конституційні зміни 2016 року пішли далі закону 

України "Про прокуратуру" 2014 року у частині функцій прокуратури. Серед 

змін передусім варто назвати нову статтю 131-1 Конституції, яка визначає 

функції прокуратури як органу системи ареалу судової гілки влади. 

Загалом конституційні зміни щодо прокуратури 2016 року не сприймаються 

суспільством і професійною правничою спільнотою негативно і прокуратура 

поступово входить до системи органів, що близькі до правосуддя. 

6. Важливим елементом прокурорської реформи є оновлення положень 

про діяльність органів прокурорського самоврядування. Стверджуємо, що їхнє 

регулярне переформатування у зв'язку із зміною влади не сприяє незалежності 

та етичності органів прокуратури, їхній діяльності винятково на засадах етики 

і доброчесності, а також законності.  

З нашої точки зору, органи прокурорського самоврядування мають 

отримати декілька додаткових гарантій сталого існування та діяльності. 

Зокрема, їх діяльність має бути засновано на розширенні кола учасників із 

бездоганною репутацією та досвідом правозастосовної і науково-теоретичної 

діяльності. Зокрема, частина представників органів прокурорського 

самоврядування, на наш погляд, має бути обрана не на конференціях, а 

шляхом електронного верифікованого голосування. По-друге, пропонуємо у 

випадку обрання до органів прокурорського самоврядування передбачити 

збереження на цих посадах навіть після припинення діяльності у відповідних 

інституціях. По-третє, пропонуємо законом передбачити імунітет від 

припинення діяльності органів прокурорського самоврядування, які були 

утворені прозоро відповідними спостережними делегаціями, що висуваються 

професійними українськими спільнотами та іноземними експертами.  

У цьому випадку органи прокурорського самоврядування стануть більш 

незалежними і захищеними від політичного втручання.  

7. Нова реформа 2019 року де-факто просунулась в частині 

організаційно-кадрових змін: було перейменовано і відповідно дещо оновлено 
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установчі документи щодо діяльності структурних одиниць прокуратури 

(Офісу генерального прокурора, регіональних та окружних прокуратур, 

тренінгового центру прокуратури), скасовано деякі та утворено деякі нові 

структури прокуратури, зупинено дію органів прокурорського 

самоврядування  й розпочато кадрові конкурси. 

Зазначені кроки не стільки свідчать про реформи, скільки про кадровий 

перезапуск системи. Тому, з нашої точки зору, вразливим місцем 

прокурорської реформи 2019-2020 років є її зацикленість на кадрових змінах 

без суттєвого оновлення засад і стандартів діяльності. Тому щодо просування 

реформи варто робити висновки із аналізом наступних кроків, як то 

встановлення і збереження цінностей роботи прокуратури, ефективні системи 

результатів прокурорської діяльності, фіналізація бачення щодо функцій 

діяльності прокуратури тощо. 

8. Проведення дослідження реформ прокурорської діяльності у 2014-2020 

роках дозволило нам запропонувати групу змін і доповнень до законодавства. 

8.1. Щодо гарантій незалежності діяльності Генерального прокурора 

України: пропонуємо уточнити у Законі України "Про прокуратуру" 

спеціальні правила, щодо того, як призначається на посаду та звільняється 

Генеральний прокурор України на засадах невтручання у цей процес з 

політичними мотивами. На наш погляд, досить вдало описано у спеціальному 

законодавстві незалежні засади призначення і захисту від звільнення 

очільників низки антикорупційних органів: керівників Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Законодавство передбачає: 1) конкурсний порядок їхнього відбору на посаду; 

2) особливий порядок оцінки діяльності органів, наслідком якого може бути 

звільнення з посади їхніх керівників.  

Подібний порядок, при впровадженні у Закон України "Про прокуратуру" 

дозволить Генеральному прокурору бути незалежних професіоналом, а не 

політичним призначенцем.   
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8.2. З метою розбудови гарантій незалежності прокурорів у 

прокурорській та судовій практиці пропонуємо наступну редакцію частин 3 

та 4 статті 17 Закону України "Про прокуратуру": 

"3. Під час здійснення своїх процесуальних повноважень прокурори є 

незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких 

повноважень, керуючись при цьому положеннями закону.  

З метою загального керівництва ефективністю прокурорської діяльності 

прокурори вищого рівня мають право утворювати групи прокурорів-

процесуальних керівників, які здійснюють керівництво групами прокурорів у 

конкретних кримінальних провадженнях та щодо інших функцій діяльності 

прокуратури. Керівники таких груп можуть давати вказівки прокурору 

нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати 

інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій 

прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом.  

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

стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, є конкретними, 

мотивованими, обґрунтованими та видаються в письмовій формі в межах 

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

відповідним прокурором." 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми. У результаті проведеного дослідження зроблено такі 

висновки: 

1. Визначено, що аналіз історичного процесу становлення прокуратури в 

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

сукупністю завдань, функцій і повноважень стає особливо нагальною в 

періоди суспільних трансформацій, змін у державному устрої. Органи 

прокуратури розглядались і використовувались як дієвий інструмент 

зміцнення режиму законності не тільки у розслідуванні кримінально караних 

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

зумовлює розвиток їхнього адміністративно-правового становища.  

На українських землях органи прокуратури розвивалися разом із 

державою, виконуючи спочатку представницькі функції, а вже пізніше – 

контрольно-наглядові функції з реальними можливостями усунення та 

недопущення порушень законодавства. Натомість реформування 

прокуратури України в умовах сучасного державотворення відбувалося з 

урахуванням попередніх надбань її функціонального наповнення та останніх 

за часом документів Ради Європи стосовно ролі прокуратури в 

демократичній правовій державі, що мало концептуальне значення для 

побудови її функціональної моделі.  

Сучасні органи прокуратури України – результат прагнення до 

запровадження нової моделі процесуального керівництва, участі у 

кримінальному процесі на стороні держави, а також запровадження 

ефективного механізму захисту прав людини і громадянина, інтересів 

держави, який передбачає інституційну розбудову системи управління, що 

ґрунтується на вимогах проведеної адміністративно-територіальної реформи, 

у взаємозв’язку з трансформацією правоохоронної системи та системи 
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судоустрою, поєднану із модернізацією матеріального та процесуального 

законодавства. 

2. Охарактеризовано, що місце прокуратури у системі органів публічного 

управління зумовлюється функціями та завданнями, які покладаються на цей 

правоохоронний орган, і значенням для держави як гаранта законності. 

Відсутність конституційної функції прокурорського нагляду за додержанням 

законів вимагає від державних органів, недержавних організацій, громадян 

розуміння нової моделі її функціонування і поступового перенесення 

відповідальності до відповідних компетентних органів, які утворюються в 

державі для забезпечення законності та правопорядку. Авторитет прокуратури 

як основного органу правопорядку залежить від того, наскільки результативною 

буде її діяльність після проведених змін і наскільки новий статус цього органу 

зможе задовольнити державний та суспільний запит на протидію криміногенним 

викликам.  

3. Описано, що міжнародні стандарти організації та адміністрування в 

органах прокуратури становлять основу для їх закріплення в національному 

законодавстві з врахуванням особливостей правової системи України. 

Першочерговим аспектом реформування діяльності органів прокуратури 

України є впровадження у національне законодавство міжнародно-правових 

стандартів забезпечення незалежності прокуратури, порядку призначення 

прокурорів, підстав та процедури звільнення Генерального прокурора, вимог 

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

заходів дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до прокурорів. 

Разом із тим неможливим видається швидке реформування та адаптація 

діяльності органів прокуратури до міжнародних стандартів, що зобов’язує 

вітчизняного законодавця на поступові та послідовні кроки у цьому напрямі. 

Констатовано, що у чинному законодавстві приділяється значна увага 

питанням міжнародного співробітництва, якому присвячений Розділ XI Закону 

України «Про прокуратуру». Його положення визначають особливості 

міжнародно-правового співробітництва з компетентними органами іноземних 
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держав у сфері кримінального судочинства, правовий режим міжвідомчих 

міжнародних договорів України, що укладаються Офісом Генерального 

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

увагою нормотворця залишилися міжнародні рекомендації стосовно заходів 

щодо подальших прямих контактів між прокурорами в контексті міжнародного 

судового співробітництва, спеціалізації деяких прокурорів у сфері міжнародного 

співробітництва, а також механізм направлення безпосереднього запиту 

прокурором запитуючої держави про взаємну допомогу органу запитуваної 

держави, у компетенції якої знаходиться проведення запитуваних дій. З метою 

удосконалення правого регулювання відносин з міжнародного співробітництва 

органів прокуратури України та досягнення ефективного координування 

процедури взаємної допомоги, на підставі міжнародних стандартів вважаємо за 

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

її положенням такого змісту: «Держава сприяє спеціалізації прокурорів у сфері 

міжнародного співробітництва. Держава вживає відповідних заходів 

забезпечення прокурору, який реалізовує міжнародне співробітництво, 

безпосереднього направлення запиту про взаємну допомогу до органу 

запитуваної держави, у компетенції якого знаходиться проведення запитуваних 

дій, та прямого повернення цьому прокурору запитуваним органом отриманих 

доказів».  

4. Обґрунтовано, що численні стандарти у механізмі організації та 

управління в органах прокуратури, що напрацьовані міжнародними 

організаціями, а також практика функціонування органів прокуратури в 

європейських країнах встановлюють дуже високі вимоги до прокуратури: 

орган повинен забезпечувати повагу до правової держави, прав людини і 

верховенства права; прийняття управлінських та процесуальних 

прокурорських рішень має відбуватись в умовах інституційної незалежності; 

максимальне сприяння забезпечення неупередженості розслідування 

злочинів; гарантування об’єктивності, зразкової діяльності для наслідування 

іншими правоохоронними органами, високий професіоналізм; гарантування 
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професійної безпеки та встановленої законом мотивації діяти відповідно до 

принципів етики, соціальної справедливості та верховенства права, з огляду 

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

єдиним органом, який може здійснювати нагляд над провадженням 

прокурора, повинен бути суд. 

5. Запропоновано авторське визначення нових системоутворюючих понять 

сучасної концепції адміністративно-правового забезпечення органів 

прокуратури: 

 публічне адміністрування в органах прокуратури – це професійна 

внутрішньоуправлінська та зовнішня адміністративна діяльність посадових 

осіб, що базується на теорії та концепціях адміністративного права, 

менеджменту та є системою заходів, які спрямовані на оптимізацію роботи 

щодо виконання завдань і функцій прокурорської системи; 

 адміністративно-правовий статус прокурорів органів прокуратур – це 

категорія правової доктрини, яка пояснює основний механізм ідентифікації 

прокурора як учасника адміністративних правовідносин та охоплює 

сукупність встановлених нормами адміністративного права функцій, 

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

стандартів поряд із з підставами та порядком виникнення їхньої 

адміністративної правосуб’єктності, а також адміністративною (спеціальною 

дисциплінарною) відповідальністю в аналізованій сфері; 

 рівень адміністративно-правового статусу прокурора – це врегульований 

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

відповідальності, який властивий кореспондуючим типам посад в органах 

прокуратури; 

 культура прокурорської діяльності – законодавчо врегульовані 

способи, засоби, прийоми і методи цілеспрямованого забезпечення 

повноважень прокурора, що базуються  на відповідних компетентностях, які 

включають управлінські, організаційні навички, комунікативну 

компетентність та високі морально-етичні якості; 
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 керівник в органах прокуратури – це прокурор, який в установленому 

законом порядку призначений на адміністративну посаду та відповідно до 

службових повноважень і посадових обов’язків виконує управлінські 

функції, продовжуючи виконувати функції прокурора відповідної 

прокуратури, несе юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання управлінських функцій; 

 інформаційно-правове забезпечення органів прокуратури – це 

складовий елемент адміністративно-правового забезпечення, який 

характеризує закономірності інформаційної діяльності прокурора під час 

виконання ним функцій та завдань, а також інформаційну активність поза 

службою; 

 інформатизація прокуратури – це сукупність організаційно-правових, 

фінансових та апаратно-технічних заходів, спрямованих на виконання 

інформаційно-комунікаційних, аналітичних завдань органів прокуратури та 

задоволення інформаційно-службових потреб прокурорів шляхом 

всебічного, ґрунтовного та системного впровадження сучасних 

інформаційно-телекомунікаційних засобів; 

 інформаційно-правова діяльність в органах прокуратури – це творча, 

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

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

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

реалізації посадових (службових) обов’язків конкретним прокурором; 

 правове забезпечення транспарентності в органах прокуратури – це 

сукупність положень законодавчих, підзаконних, методичних активів, що 

встановлюють механізм забезпечення обізнаності та загальнодоступності 

прокурорської інформації, що охоплює інституційні та функціональні засади 

роботи прокуратури. 

6. Визначено основні елементи публічного адміністрування в органах 

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

покликана здійснювати управлінські функції, має внутрішньоуправлінське, 

внутрішньоапаратне значення та спрямована на виконання визначених 

завдань і може вважатися адміністративною, тобто діяльність прокуратури 

покликана здійснювати управлінські функції;  

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

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

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

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

 завдання: підвищення прозорості у діяльності прокуратури, доведення 

до широких верств населення інформації про соціальне призначення, 

правовий статус та особливості діяльності прокуратури в Україні; залучення 

представників громадськості до обговорення напрямів реформування органів 

прокуратури, шляхів вирішення актуальних проблем, що постають перед її 

працівниками під час виконання покладених на них повноважень; 

прогнозування можливості виникнення соціальної напруженості в окремих 

соціальних групах у сфері інтересів діяльності прокуратури та вжиття 

заходів щодо запобігання їм; підвищення кваліфікації працівників органів 

прокуратури, насамперед оволодіння ними навичками якісного та 

ефективного спілкування; удосконалення відомчої нормативно-правової 

бази; організація постійних соціологічних досліджень громадської думки 

щодо діяльності органів прокуратури; 

 функції: загальні функції управління, властиві всій системі управління 

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

забезпечують організуючий вплив на окремі сфери соціальної діяльності, що 

сприяє виконанню різних видів робіт у цих сферах; забезпечуючі 

(допоміжні) функції управління, що обслуговують процеси реалізації 

загальних і спеціальних функцій. 

7. Встановлено, що структуру адміністративно-правового статусу 

прокурора доцільно розглядати як таку, що містить три рівні: перший рівень – 
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загальний, який зумовлений посадою прокурора відповідного рівня та 

включає кваліфікаційні вимоги і порядок призначення прокурора на посаду, 

загальний обсяг прав та обов’язків, порядок притягнення до відповідальності, 

правові гарантії та принципи діяльності; другий рівень – спеціальний, який 

характеризується завданнями реалізації відповідних управлінських функцій.  

Цей рівень формують права та обов’язки, надані прокурору відповідного 

рівня у зв’язку з виконанням посадових повноважень, відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання цих обов’язків тощо; третій рівень – 

індивідуальний, що включає встановлені законодавством форми та методи 

реалізації відповідних функцій. 

Удосконалення адміністративно-правового статусу прокурора як 

безпосереднього суб’єкта реалізації завдань і функцій держави передбачає 

підвищення рівня правової регламентації порядку реалізації окремих видів 

правозахисних функцій, розширення кола повноважень прокурора в 

зазначеній сфері з одночасним підвищенням рівня його відповідальності.   

8. З урахуванням вагомості регулятивного впливу норм етики на 

діяльність посадових осіб органів прокуратури запропоновано вживання 

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

який означає нормативно-правове закріплення деонтологічних стандартів 

професійної діяльності працівників прокуратури. 

9. З урахуванням того, що прокурорська діяльність детермінує низку 

ризиків професійної деформації та сприйняття хибних ціннісних орієнтирів, 

аргументовано, що їх нейтралізація можлива шляхом чіткого нормативного 

закріплення морально-етичних імперативів професійної діяльності та 

поведінки працівників прокуратури, а також цілеспрямованого здійснення 

профілактично-виховної роботи в органах прокуратури. 

10. У результаті глибокого дослідження правового механізму атестації 

та оцінки прокурорів зроблено висновок про його невідповідність потребам 

сьогодення, оскільки вінне виконує свого основного завдання – відбору 

якісного кадрового потенціалу, наслідком чого є порушення принципів 
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відкритості, гласності та справедливості у процесі забезпечення 

відповідними кадрами прокуратури.   

Доводиться, що квінтесенцією професійного відбору на прокурорську 

службу залишається атестація, яка дає можливість оцінити знання 

законодавства України, перевірити антикорупційний складник діяльності та 

окремі здібності. Разом із цим поза увагою залишається культурний, 

морально-етичний, управлінський потенціал прокурора, його особисті 

здібності. 

Методи добору та перевірки відповідної компетенції для роботи у 

прокуратурі потребують доповнення та законодавчого оформлення, 

розширення участіу новостворених кадрових комісіях для атестації 

персоналу прокуратури представників викладацького корпусу, органів 

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

стрес-менеджменту, менеджменту, конфліктології, комунікації.  

11. Доведено, що повноваження керівників органів прокуратури 

доцільно згрупувати втакі типи: представницькі, організаційні, розпорядчі, 

дисциплінарні, затверджувальні, кваліфікаційні, аналітичні, нормотворчі.  

Формами управлінської діяльності керівника органів прокуратури є: 

видання нормативно-правових актів (властива лише Генеральному 

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

прокуратури відповідного рівня (властива керівникам органів прокуратури 

усіх рівнів); проведення організаційних заходів (проведення нарад, зборів 

трудового колективу, інших заходів внутрішньоорганізаційного 

спрямування); здійснення матеріально-технічних операцій (аналітична 

робота, контроль за веденням та аналізом статистичних даних). 

12. Охарактеризовано, що досягнення мети транспарентності в органах 

прокуратури передбачає виконання загальновідомчих та індивідуально-

службових завдань. Загальновідомча транспарентність оцінюється рівнем 

доступності, відкритості, зрозумілості публічної інформації про роботу органів 
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прокуратури. Індивідуальна прозорість має адміністративний та оперативний 

рівні.  

Прокурори, які обіймають адміністративні посади в органах 

прокуратури, володіють вищим рівнем інформаційної прозорості, оскільки 

зобов’язані надавати офіційну інформацію про роботу прокуратури та 

коментарі з приводу наглядового, представницького процесу.  

Прокурори прокуратур зобов’язані дотримуватися вимог чинного 

законодавства щодо розголошення інформації під час виконання своїх посадових 

обов’язків та функцій. Натомість обмеження прозорості не стосуються етичних, 

антикорупційних, інших публічних сфер роботи прокурора поза межами 

кримінального процесу. 

13. У дисертації сформовано низку рекомендацій щодо удосконалення 

адміністративно-правового забезпечення функціонування органів 

прокуратури України: 

а)інституційні рекомендації законодавчого характеру: 

 встановити на законодавчому рівні механізм розподілу справ між 

прокурорами із визначенням чітких та об’єктивних критеріїв, включаючи 

спеціалізацію, із забезпеченням основної засади безпосереднього розподілу 

справ – випадковості або автоматичності. Рекомендація спрямована на 

гарантування дотримання принципу внутрішньої незалежності прокурора як 

основоположного серед засад, визначених рамковими угодами та ключовими 

міжнародними рекомендаціями з метою утвердження 

внутрішньоуправлінської прозорості, незаангажованості та об’єктивності 

адміністративної моделі розподілу справ в органах прокуратури; 

 доповнити Закон України «Про прокуратуру» окремими 

концептуальними та стратегічними приписами щодо інформатизації і 

впровадження інформаційних технологій в діяльність органів прокуратури як 

стратегічного і системного явища; 

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

передбачивши можливість ротації прокурорів після закінчення відповідного 
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терміну перебування на посаді або визначивши строки перебування 

прокурора на посаді з обмеженням права займати посаду більше ніж два 

строки підряд. Пропозиція спрямована на обмеження концентрації 

публічного впливу у сфері правоохоронної діяльності; 

б) рекомендації концептуального змісту з урахуванням міжнародної 

практики організаційного забезпечення органів прокуратури в іноземних 

державах: 

 запозичити досвід проведення щорічних навчань прокурорів, що 

складалися 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; 

 в) рекомендації методологічного характеру:  

 впровадити такі негласні критерії оцінки функціональної діяльності 

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

національного та міжнародного права; виконання функцій згідно з критеріями 

справедливості, послідовності, неупередженості та оперативності; повага, 

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

суспільства та в інтересах суспільства; прагнення досягнути балансу між 

загальними інтересами суспільства та інтересами і правами окремих осіб; 

 розробити Концепцію інформаційного забезпечення прокуратури 

України. В її основних положеннях необхідно розкрити: правове 

регулювання інформаційної діяльності, інформаційно-аналітичну 

інфраструктуру, мету, завдання, принципи, суб’єктів, форми, методи 
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інформаційно-аналітичної роботи, засоби інформатизації прокурорської 

діяльності, інтегровані інформаційні системи та порядок роботи з ними, 

правове становище інформаційних служб (підрозділів) при прокуратурі 

тощо. Зазначена пропозиція спрямована на удосконалення правового 

забезпечення інформатизації прокуратури в цілому та підвищення якості 

автоматизації робочих місць кожного працівника; 

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

 доповнити Інструкцію про порядок розгляду звернень і запитів та 

особистого прийому громадян в органах прокуратури України  від 20.12.2017 

№ 357 положенням про розгляд та врахування пропозицій, у 

яких висловлюються думки щодо вдосконалення діяльності органів 

прокуратури, реалізації ними своїх повноважень, забезпечення законності в 

державі тощо; 

 з огляду на надмірний вплив Генерального прокурора України щодо 

призначення прокурорів на адміністративні посади в органах прокуратур, 

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

від 14.10.2014 № 1697-VII щодо обмеження кількості непогоджень із 

рекомендацією Ради прокурорів. Пропозиція покликана звузити кадрові 

повноваження Генерального прокурора на користь органів прокурорського 

самоврядування. 

14. Охарактеризовано, що дослідження реформ прокурорської діяльності у 

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

законодавства. 

14.1. Щодо гарантій незалежності діяльності Генерального прокурора 

України:  

Пропонується уточнити у Законі України «Про прокуратуру» спеціальні 

правила щодо того, як призначається на посаду та звільняється Генеральний 

прокурор України, на засадах невтручання у цей процес з політичних 

мотивів. На погляд автора, досить вдало описано у спеціальному 

законодавстві незалежні засади призначення і захисту від звільнення 
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очільників низки антикорупційних органів: керівників Національного 

антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Законодавство передбачає: 1) конкурсний порядок їх відбору на посаду; 2) 

особливий порядок оцінки діяльності органів, наслідком якого може бути 

звільнення з посади їхніх керівників.  

Подібний порядок у разі впровадження у Закон України «Про 

прокуратуру» дозволить Генеральному прокурору бути незалежним 

професіоналом, а не політичним призначенцем.   

14.2. З метою розбудови гарантій незалежності прокурорів у 

прокурорській та судовій практиці запропонованотаку редакцію частин 3 

та 4 статті 17 Закону України «Про прокуратуру»: 

«3. Під час здійснення своїх процесуальних повноважень прокурори є 

незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких 

повноважень, керуючись при цьому положеннями закону.  

З метою підвищення ефективності загального керівництва 

прокурорською діяльністю прокурори вищого рівня мають право утворювати 

групи прокурорів – процесуальнихкерівників, які здійснюють керівництво 

групами прокурорів у конкретних кримінальних провадженнях та щодо 

інших функцій діяльності прокуратури. Керівники таких груп можуть давати 

вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних 

рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим 

прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, 

визначених законом.  

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

стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури, є конкретними, 

мотивованими, обґрунтованими та видаються в письмовій формі в межах 

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

відповідним прокурором». 
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