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МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ  
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено дослідженню місця прокуратури України у системі ор-
ганів державної влади. Проаналізовано дискусії у науковому середовищі та серед правників 
щодо визначення місця прокуратури в системі органів державної влади України протягом 
усього часу існування незалежності, які зводяться до кількох напрямів дослідження. Розгля-
нуто роль прокуратури у державному механізмі. Визначено становище прокуратури Украї-
ни в системі конституційного поділу влади в державі на законодавчу, виконавчу та судову. 
Висвітлено теоретичні та практичні аспекти діяльності прокуратури у системі законо-
давчої влади. Досліджено проблему віднесення прокуратури до виконавчої влади, можли-
вість перейняття позитивного досвіду інших країн. Приділено увагу зв’язку прокуратури 
із судовою владою, посиленню ролі останньої та звуженню функцій прокуратури. Проведе-
но порівняльний аналіз діяльності прокуратури України та зарубіжних країн. На прикладі 
реформування прокуратур окремих держав визначено шляхи запровадження позитивного 
досвіду для здійснення перетворень у системі прокуратури України. Сформульовано власні 
висновки про формальне віднесення прокуратури до системи правосуддя та недоцільність 
на сучасному етапі розвитку країни належності прокуратури до жодної з гілок влади. Ви-
значено необхідність в умовах трансформації суспільно-державних відносин посилення ролі 
прокуратури як незалежного централізованого органу державної влади у системі правоохо-
ронних органів з метою належного виконання її завдань і функцій, спрямованих на захист 
прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Метою статті є визначення місця та ролі сучасної прокуратури у системі органів 
державної влади України, аналіз можливостей запровадження позитивного досвіду рефор-
мування цього органу в інших країнах світу, розроблення пропозицій щодо удосконалення на-
ціонального законодавства та його адаптації до законодавства Європейського Союзу.
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родний досвід реформування прокуратури.

Утворення незалежної держави та, як наслідок, формування незалеж-
ної прокуратури фактично одразу призвели до трансформації останньої. 
Перші кроки реформування насамперед пов’язані із взятими країною 
зобов’язаннями у зв’язку з поданою у липні 1992 року заявкою щодо приєд-
нання до Ради Європи та її інституцій. У Висновку Парламентської Асамблеї 
Ради Європи від 26 вересня 1995 року № 190 “Щодо заявки України на вступ 
до Ради Європи” зазначається, що ‘роль та функції Генеральної прокуратури 
будуть змінені (особливо щодо здійснення загального контролю за додер-
жанням законності) шляхом перетворення цього інституту в орган, який від-
повідатиме стандартам Ради Європи’1. 

У подальшому процеси перетворення відбуваються під впливом політич-
них, економічних і соціальних чинників. Таким чином, з часів проголошення 
Україною незалежності триває пошук ефективної структурної моделі систе-
ми органів прокуратури, визначення її правового статусу. 

З того часу відбуваються суттєві зміни у завданнях та функціях прокура-
тури України, зникають одні, з’являються інші. Скорочуються повноваження 
органів прокуратури, та, як наслідок, зменшується їхня роль в системі ор-
ганів державної влади. Неоднозначність таких процесів зумовлює значний 
інтерес серед науковців, викликає стурбованість у колі практичних праців-
ників, породжує суперечки та протистояння у політиків. Одна з найбільш го-
стрих дискусій стосується саме місця прокуратури у державному механізмі, її 
ролі з огляду на визначений у ст. 6 Конституції України поділ гілок влади на 
законодавчу, виконавчу та судову2.

Незважаючи на численні теоретичні дослідження та практичні напрацю-
вання, на цей час немає єдиної узгодженої думки з цього питання. Якщо одні 
фахівці, наводячи переконливі аргументи, зазначають про її віднесення до 
тієї чи іншої гілки влади, то інші, відстоюючи свою позицію, наполягають 
на її незалежному та самостійному конституційно-правовому статусі. Не міс-
тить однозначної відповіді на це питання і законодавство нашої країни, за-
лишивши цю проблематику в полі зору науковців.

Широке обговорення та дискусії серед наукового середовища та правни-
ків щодо визначення місця прокуратури в системі органів державної влади 
України відбуваються протягом усього часу незалежності. У різні часи цій 
темі приділено увагу у роботах таких авторів, як: В. Долежан, Ю. Грошевий, 
А. Комзюк, М. Косюта, О. Литвак, В. Маляренко, М. Мичко, Н. Наулік, М. Поте-
бенько, В. Тацій, О. Толочко, П. Шумський та багато інших.

1 Висновок Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо заявки України на вступ до Ради Євро-
пи від 26 вересня 1995 року № 190 (1995). URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_590 (дата 
звернення: 10.10.2018).

2 Див.: Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.10.2018).
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Зміст таких дискусій у науковому та практичному середовищі часто зво-
диться до кількох напрямів дослідження. Так, одні науковці, акцентуючи 
увагу на властивій прокуратурі на початку незалежності функції так звано-
го загального нагляду, ототожнюють її із законодавчою гілкою влади. Інші, 
на прикладі багатьох розвинених країн, пропонують віднести прокуратуру 
до виконавчої гілки влади. Окремі фахівці цей орган вважають складовою 
системи правосуддя, відносячи його до судової гілки влади. Багато хто з нау-
ковців, виділяючи наявність інших гілок влади та зважаючи на специфічні, 
властиві лише прокуратурі функції, відносить її до контрольно-наглядової 
гілки влади. Має місце у науковій думці й інший підхід, який стосується ста-
тусу прокуратури як незалежного, відокремленого та самостійного органу 
державної влади.

Із внесенням змін до Конституції України 2 червня 2016 року прокуратуру 
формально віднесено до розділу “Правосуддя”. Однак, на наш погляд, незва-
жаючи на численні наукові праці видатних фахівців і конституційні зміни, 
окремі аспекти цієї проблематики залишаються не визначеними. Насамперед 
це стосується сучасного стану реформування прокуратури України в умовах 
європейської інтеграції, напрацювання пропозицій щодо його удосконален-
ня, а також запровадження позитивного досвіду інших країн та подальшого 
законодавчого закріплення конституційних змін в Україні.

Метою статті є визначення місця та ролі сучасної прокуратури у сис-
темі органів державної влади України, аналіз можливостей запровадження 
позитивного досвіду реформування цього органу в інших країнах світу, фор-
мування пропозицій щодо удосконалення національного законодавства та 
його адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Прокуратура є важливим елементом у механізмі органів державної вла-
ди України, роль та правовий статус якої визначаються метою її діяльності, 
функціями та наданими законодавством повноваженнями для їх виконан-
ня. Особливість правового статусу прокуратури підкреслюється її місцем у 
системі органів державної влади. Декларування Україною мети створення 
правової держави та громадянського суспільства вимагає перегляду та вті-
лення змін до визначення завдань та повноважень прокуратури відповідно 
до загальноприйнятих демократичних стандартів. Особливо актуальними ці 
перетворення є в умовах євроінтеграційних процесів, які тривають в Україні. 

Слід зазначити, що з прийняттям у 2014 році нового Закону України “Про 
прокуратуру”3 процеси її трансформації не отримали закінченої форми, ре-
формування прокуратури триває, адже залишається багато проблемних пи-
тань, які потребують вирішення. Формально органи прокуратури виглядають 
наближеними до європейських стандартів. Водночас докорінні зміни відбу-
ваються повільно, а серед невирішених завдань залишаються такі проб леми, 
як: наявність колізій і прогалин у законодавстві, вирішення яких потребує 
приведення у відповідність із Конституцією України положень Криміналь-
ного процесуального кодексу України (КПК України), законів України “Про 

3 Див.: Про прокуратуру: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII. URL: http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/1697-18 (дата звернення: 10.10.2018).
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прокуратуру” (Закон), “Про оперативно-розшукову діяльність”, інших норма-
тивно-правових актів, які визначають повноваження прокурора; завершен-
ня ліквідації функції з проведення досудового розслідування, що передбачає 
ліквідацію слідчих підрозділів та закінчення слідства у кримінальних про-
вадженнях, які до створення Державного бюро розслідувань відносились до 
підслідності слідчих органів прокуратури; трансформація прокурорського 
нагляду за місцями несвободи; забезпечення ефективної діяльності органів 
прокурорського самоврядування та багато інших.

Частково вирішення цих питань відбувається у процесі судової реформи, 
розпочатої після прийняття у 2016 році Закону України “Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)”4. Утім, вона також суттєво змі-
нила зміст та обсяг функцій і повноважень прокуратури та загалом торкну-
лась її конституційно-правового статусу. Так, вилучення з Основного Закону 
України розділу VІІ “Прокуратура” та віднесення положення ст. 131¹, якою 
визначаються функції, організація та порядок діяльності прокуратури, до 
розділу VIII “Правосуддя”, знову порушило питання про роль прокуратури у 
системі органів державної влади. Тож актуальною є дискусія щодо віднесен-
ня прокуратури до тієї чи іншої гілки влади, а також її становища у держав-
ному механізмі.

Розглянемо основні думки, які, на наш погляд, превалюють у науковому 
середовищі щодо цієї проблематики.

1. Прокуратура у системі законодавчої гілки влади
Наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття група авторів відстоюва-

ла статус прокуратури як інструменту органу законодавчої влади. Зокрема, 
до таких науковців М. Косюта відносить М. Потебенька, В. Клочкова, В. До-
лежана. Він також зазначає, що ‘інші дослідники стверджували про належ-
ність прокуратури до законодавчої влади і в нових історичних умовах, піс-
ля прийняття нових конституцій у державах, створених на теренах Союзу 
РСР (М. Йоффе, В. Щур)’5. Так, на думку В. Долежана: ‘прокуратура залиша-
ється автономною централізованою структурою, виступаючи в той же час 
як знаряддя законодавчої влади, а Генерального прокурора передбачається, 
як і зараз, призначати вищим законодавчим органом, а не якимось судовим 
інститутом’6.

Прихильники цієї позиції стверджують, що держава, володіючи монополь-
ним правом на прийняття законів, має і повинна також слідкувати за тим, як 
здійснюється їх виконання. З огляду на притаманну у пострадянський час 
функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів прокуратура є ор-
ганом, що здійснює виконання законів, які приймаються державою в особі 

4 Див.: Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 черв-
ня 2016 року № 1401-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1401-1/ (дата звернення: 
10.10.2018).

5 М Косюта, ʻРоль і місце прокуратури України в системі поділу владиʼ (2017) 4(16) Науковий ча-
сопис Національної академії прокуратури України ˂http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/4-
2017/kosuta.pdf˃ дата звернення 10 Жовтень 2018.

6 В Долежан, ʻДеякі аспекти співвідношення судової і прокурорської компетенціїʼ Правова систе-
ма України: теорія і практика: науково-практична конференція (Київ 1993).
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Верховної Ради України, діє на основі повноважень, які визначені законами, 
та є підконтрольною їй, а тому має бути у системі органів законодавчої вла-
ди. Одним із аргументів є той факт, що вирішальне значення під час призна-
чення на посаду Генерального прокурора України має парламент – Верховна 
Рада України.

Не погоджуючись з думкою тих науковців, які тяжіють до віднесення орга-
нів прокуратури до законодавчої гілки влади, необхідно зазначити наступне.

У статті 75 Конституції України визначено, що ‘єдиним органом законодав-
чої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України’7, тобто фактично 
Основним Законом України встановлено заборону на віднесення будь-яких 
інших органів до цієї гілки влади. Держава як монополіст у прийнятті зако-
нів зацікавлена в їх точному виконанні. Задля цього раніше на органи про-
куратури покладалися функції так званого загального нагляду. Але навіть за 
наявності таких функцій і повноважень прокурорський нагляд не підміняв 
собою законодавчу владу, а прокуратура не була наділена законотворчими 
повноваженнями щодо прийняття законів, а була лише важливим інструмен-
том належного забезпечення їх дотримання і виконання.

Крім того, відповідно до Конституції України та Закону України “Про про-
куратуру” на сучасну прокуратуру вже не покладається функція нагляду за 
додержанням і застосуванням законів. Здебільшого функції прокуратури об-
межені сферою кримінальної юстиції та чітко визначеними представниць-
кими повноваженнями, а функції нагляду за додержанням і застосуванням 
законів виконують інші контрольно-наглядові органи.

Той факт, що призначення на посаду Генерального прокурора відповідно 
до Конституції України здійснюється за згодою Верховної Ради України, не 
дає підстав стверджувати про приналежність прокуратури до законодавчої 
гілки влади. Вказане лише підкреслює підконтрольність та підзвітність про-
куратури парламенту. 

Аналіз світового досвіду діяльності прокуратур дає змогу дійти такого ви-
сновку. На сьогодні у світі в класичному варіанті практично відсутні проку-
ратури, які у системі поділу державної влади відносилися б до законодавчої 
влади. Найбільш вдалим прикладом, на наш погляд, є прокуратури Китай-
ської Народної Республіки (КНР), Куби, Корейської Народної Демократичної 
Республіки тощо. Зокрема, згідно з джерелами, які знаходяться у вільному 
доступі8, відповідно до Конституції КНР Народна прокуратура КНР є держав-
ним органом з нагляду за додержанням законності. Верховна Народна проку-
ратура як найвищий орган у системі органів прокуратури КНР – відповідаль-
на перед Всекитайськими зборами народних представників і його Постійним 
комітетом і підзвітна їм, а Генеральний прокурор обирається на посаду за 
пропозицією президії сесії і звільняється з посади Всекитайськими зборами 
народних представників на строк його повноважень. Більше того, головні 
прокурори народних прокуратур провінцій, автономних областей і міст цен-

7 Конституція України (н 2).
8 Див.: ‘Supreme People’s Procuratorate’ Wikipedia ˂https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_

People%27s_Procuratorate˃ дата звернення 10 Жовтень 2018.
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трального підпорядкування і головні прокурори відділень прокуратур при-
значаються на посаду і зміщуються з посади відповідними зборами народних 
представників з повідомленням Генерального прокурора Верховної народ-
ної прокуратури, який запитує дозвіл Постійного комітету Всекитайських 
зборів народних представників. Широкі повноваження прокуратури КНР,  
а також безпосередній вплив представницького органу на призначення по-
сад у структурі прокуратури дають можливість деяким дослідникам зробити 
висновок про віднесення прокуратури КНР до законодавчої гілки влади.

Вважаємо, що віднесення прокуратури КНР, рівно як і прокуратур інших за-
значених країн, до законодавчої гілки має доволі умовний характер, оскільки 
в цих країнах взагалі заперечується можливість будь-якого поділу державної 
влади на гілки. Місце органів прокуратури у цих країнах насамперед обумов-
лене політичною системою, її тяжінням до централізації державної влади, 
що не може бути застосовано в умовах нашої держави.

2. Прокуратура у системі виконавчої гілки влади
Ряд науковців і фахівців є прихильниками інтеграції прокуратури до ви-

конавчої влади. Таку позицію у різні часи зокрема відстоювали Ю. Калмиков, 
М. Костицький, В. Погорілко, М. Федорів, Р. Зварич, М. Малишко.

Однак найбільшого поширення у нашій країні такі ідеї набули після По-
маранчевої революції та здебільшого знайшли своє закріплення у заявах по-
літиків. Так, у Повідомленні про створення Коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді Україні від 29 листопада 2007 року передбачалось реформу-
вання органів прокуратури ‘шляхом введення її в систему органів юстиції9’. 
Утім, коаліція швидко припинила своє існування, а вказаній реформі так і не 
судилося відбутися.

У цьому питанні, на наш погляд, слушним є твердження, висловлене у на-
уковій статті О. Литвака у співавторстві з П. Шумським, які вважають, що: 

˂…˃ віднесення прокуратури до виконавчої гілки влади суперечитиме принципам 
побудови правової держави, верховенства права, незалежності прокуратури та зруй-
нує існуючу систему “стримувань і противаг”. Прокуратура повинна діяти в інтересах 
усіх гілок влади, взаємодіяти з ними, а не входити до їх структури10.

У цьому аспекті не можна не погодитися з думкою окремих фахівців і дослід-
ників цієї проблематики, що приналежність прокуратури до виконавчої гілки 
влади може вплинути на саму правову природу інституту прокуратури, її пере-
творення з правоохоронного в адміністративно-контрольний орган. Крім того, 
зазначене й певним чином обмежує незалежність прокурорів, а також може 
змінити процесуальний статус прокурора на статус державного службовця.

Аналізуючи світовий досвід діяльності прокуратури у системі органів юс-
тиції, вважаємо за необхідне зазначити наступне. Інтегрування органів про-
куратури до виконавчої гілки влади пов’язане із прагненням посилити роль 

9 Про створення Коаліції демократичних сил у Верховній Раді України VI скликання: повідомлен-
ня від 29 листопада 2007 року № 0003001-07. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003001-
07/ed20071129 (дата звернення: 10.10.2018).

10 О Литвак та П Шумський, ʻПроблеми реформування органів прокуратуриʼ (2012) 1 Вісник На-
ціональної академії прокуратури України 3.
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та місце Міністерства юстиції у системі органів державної влади, підвищи-
ти її у реалізації правової політики держави. Використовуючи досвід інших 
країн світу, таких як Румунія, Польща, Словенія, США, Японія, прихильники 
такої позиції пропонують поєднати в одній посаді Генерального прокурора 
та Міністра юстиції або створити ієрархічну систему, яка передбачала б під-
порядкування Генерального прокурора Міністру юстиції.

Так, наприклад, в Японії Генеральний прокурор підпорядковується Міні-
стру юстиції у питаннях, що стосуються досудового розслідування. А Гене-
ральний прокурор США (United States Attorney General) одночасно за посадою 
є Міністром юстиції та входить до складу уряду.

Цікавим є досвід реформування прокуратури Республіки Польща. Дослі-
джуючи цей аспект, Н. Наулік зазначає: ‘згідно із змінами [у законодавстві, 
внесеними у 2010 році] прокуратуру Польщі виведено з системи Міністер-
ства юстиції й надано статус самостійного державного органу, а посаду Гене-
рального прокурора відділено від посади Міністра юстиції’11. 

Однак вже після реформи 2016 року притаманний прокуратурі Польщі 
принцип централізації передбачає включення її до системи виконавчої вла-
ди, а Генеральний прокурор на цей час за посадою одночасно є й Міністром 
юстиції12. 

Вважаємо, що у сучасних умовах розвитку нашої країни віднесення проку-
ратури до виконавчої гілки влади створює загрозу порушення балансу гілок 
влади у системі стримувань і противаг. Крім того, підпорядкованість проку-
ратури уряду створює ризики спокуси зробити прокуратуру одним з інстру-
ментів у боротьбі за політичну владу або її утвердженні.

3. Прокуратура у системі судової гілки влади
Світовий досвід діяльності різних прокуратур також передбачає існуван-

ня органів прокуратури у системі судової влади, де прокуратура або цілком 
віднесена до складу судової системи і діє при судах, або діє в межах судової 
влади, а прокурори при цьому не належать до суддівського корпусу.

Після внесення у 2016 році змін до Конституції України багато фахівців 
та науковців поквапилися зазначити, що нарешті конституційно-правовий 
статус прокуратури України визначений віднесенням її до судової гілки вла-
ди. Прихильники віднесення прокуратури до судової влади стверджують, що 
це призведе до реформування прокуратури України відповідно до європей-
ських стандартів, дасть можливість забезпечити незалежність прокурорів 
від будь-яких політичних сил. Крім того, у розвиток такої думки, її прихиль-
ники зазначають про певну подібність виконуваних судовою системою та ор-
ганами прокуратури завдань та функцій. 

Наприклад, О. Медведько переконаний, що:

<…> віднесення прокуратури до системи судової влади стане фундаментальним і прин-
циповим кроком на шляху її реформування, який дасть можливість забезпечити не-

11 Н Наулік, ʻПрокуратура в системі органів державної влади Республіки Польщаʼ (2015) 4 Науко-
вий часопис Національної академії прокуратури України 115.

12 Див.: В Кравчук, ʻЗасади (принципи) організації та діяльності прокуратури Польщі за рефор-
мою 2016 року: досвід для Україниʼ (2017) 1 Підприємництво, господарство і право 235.
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упередженість, незалежність і деполітизацію діяльності прокуратури та відповідатиме 
сучасним тенденціям визначення місця й ролі прокуратури в демократичних країнах13.

 Дехто з фахівців також вказує на те, що становлення української держав-
ності на початку ХХ ст. відбувалось у контексті перебування прокуратури  
у системі судової влади.

Часто у науковій літературі виділяють різні моделі можливості існування 
прокуратури у системі судової влади14. 

Перша модель хоча і передбачає можливість структурного підпорядку-
вання прокуратури органам юстиції, однак її функціонування передусім 
пов’язане із забезпеченням здійснення правосуддя. Прокуратура фактично 
діє при судах, а прокурори фактично належать до суддівського корпусу.

Наприклад, у таких країнах, як Австрія, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідер-
ланди, Греція тощо, функціонування та виконання функцій прокуратури 
здійснюється при судах. Хоча структурно вона може належати до органів юс-
тиції, але їх діяльність насамперед спрямована на забезпечення правосуддя. 

Наприклад, на думку І. Плахіної: 

˂…˃ відповідно до п.п. 141, 142 Закону про судоустрій Німеччини функції прокура-
тури при Федеральному суді виконуються Генеральним прокурором Федерації (der 
Generalbundesanwalt) і підлеглими йому прокурорами, а при судах перших інстанцій – 
через Головного прокурора (der Oberstaatsanwalt) і підлеглих йому прокурорів. 
Прокуратура Франції є складовою частиною структури Міністерства юстиції і має 
особливе призначення забезпечувати дотримання кримінальних законів. Вона пору-
шує кримінальні справи, здійснює нагляд за органами розслідування, підтримує об-
винувачення в суді, контролює законність судових вироків і їх виконання. Входження 
прокуратури до системи юстиції обумовило її організацію і функціонування при су-
дових органах: трибуналах великої інстанції, апеляційних і касаційних судах15.  

Друга модель існування прокуратури передбачає майже повне введення 
останньої до складу судової влади. Такі прокуратури діють при судах або в ме-
жах судової влади, але можуть також мати певну адміністративну  автономність.

Наприклад, окремі фахівці наводять приклад Іспанії, де прокуратура є:

˂…˃ органом влади з функціональною автономією в рамках судової системи та по-
кликана забезпечувати підтримання законності й незалежності судів з метою здій-
снення справедливого правосуддя, захищати права громадян та суспільні інтереси 
за власною ініціативою або за заявою зацікавлених осіб. Вона має право проводити 
будь-які розслідування з метою з’ясування фактів вчиненого правопорушення16.

13 О Медведько, ‘Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи’ (міжнар. 
наук.-практ. конф.) (2006) 3 Вісник Академії прокуратури України 6–10.

14 Див.: А Лапкін, ʻПрокуратура в системі судової владиʼ (2015) 9 Право України 164–171 ˂http://
dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/10767/1/Lapkin_164-171.pdf˃ дата звернення 10 Жовтень 
2018.

15 І Плахіна, ʻОсобливості органів прокуратури в зарубіжних країнахʼ (2014) 4(25) Часопис Ака-
демії адвокатури України <file:///C:/Users/PanfilovaN/Downloads/Chaau_2014_7_4_7.pdf> дата звер-
нення 10 Жовтень 2018. 

16 Л Омельчук та А Клітинська, ̒ Європейський досвід організації органів прокуратуриʼ (2016) 1(3) 
Міжнародний юридичний вісник Національного університету державної податкової служби Украї-
ни 199.
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До таких прокуратур також можна віднести і прокуратури Азербайджану, 
Андорри, Болгарії, Португалії тощо.

4. Прокуратура – самостійний і незалежний орган, який не відноситься до 
жодної з гілок влади

Серед прихильників такої позиції насамперед необхідно виділити В. Ма-
ляренка, який переконаний, що прокуратура не належить до жодної з гілок 
влади, а її діяльність є елементом системи стримувань і противаг між гілка-
ми влади17.

Цілком погоджуючись із такою думкою, вважаємо за необхідне зазначити 
наступне. Прокуратура України посідає особливе місце у державному меха-
нізмі, що підкреслюється її особливим конституційним та адміністративно-
правовим статусом. Згідно з Конституцією України та Законом прокуратура 
виконує специфічні, притаманні лише їй функції, а метою їх реалізації є захист 
прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства і держави, що свідчить 
про її значущість в системі органів державної влади. Ефективне виконання 
таких завдань, досягнення поставленої перед цим органом мети можливе за 
умови неупередженого виконання покладених функцій, що виключає підпо-
рядкування або приналежність до тієї чи іншої гілки влади.

Слід звернути увагу на те, що прокуратури інших країн світу також здійс-
нюють подібні функції задля виконання поставлених завдань та досягнення 
відповідної мети. Проте варто наголосити на тому, що система державного 
механізму влади повинна відповідати політичним, економічним і суспільним 
процесам, які відбуваються у державі. Саме складна ситуація в країні, в умо-
вах загострення кризи, у тому числі і кризи державного управління, зумов-
лює необхідність наявності органу, який був би незалежний і самостійний у 
системі органів державної влади, але при цьому був би важливим інструмен-
том забезпечення балансу рівності гілок влади, а також головним елементом 
у системі стримувань і противаг.

Тривалий час структурна побудова Конституції України визначала за про-
куратурою місце між виконавчою та судовою гілками влади, а її функції були 
зазначені в окремому розділі, як і засади діяльності законодавчої, виконавчої 
та судової гілок влади, що давало змогу додаткового аргументу на користь 
того, що прокуратура не відноситься до жодної з них. Після внесення відпо-
відних змін до Основного Закону України розділ “Прокуратура” вилучений у 
повному обсязі, а засади діяльності прокуратури включені до розділу “Пра-
восуддя”. Однак, на наш погляд, формальне віднесення прокуратури до пра-
восуддя ще не означає зміни її конституційно-правового чи адміністративно-
правового статусу. Це лише підтверджує прагнення нашої держави привести 
структуру прокуратури у відповідність із міжнародними та європейськими 
стандартами.

У пояснювальній записці до проекту Закону України “Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)” вказано, що:

17 Див.: О Захарова, В Карабань та В Ковальський, Суд, правоохоронні та правозахисні органи Укра-
їни: підручн. (Юрінком Інтер 2004).
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Запропонована зміна функцій прокуратури відповідає положенням Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав 
людини у сфері кримінального судочинства та європейським стандартам стосовно 
функціонування органів (служби) публічного обвинувачення у демократичному су-
спільстві, керованому верховенством права18.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що прокуратуру в Осно-
вному Законі України лише формально віднесено до системи правосуддя, 
за своїм змістом прокуратура згідно з Конституцією України має особливий 
статус та не відноситься до жодної з гілок влади. Для повної відповідності 
системі правосуддя потрібно внести зміни до Закону України “Про прокура-
туру”, а саме щодо: функцій, статусу прокуратури тощо, щоб визначити про-
куратуру в системі судочинства.

Структурно органи прокуратури становлять єдину централізовану сис-
тему, керує якою Генеральна прокуратура України, очолює її Генеральний 
прокурор. Діяльність прокуратури при цьому ґрунтується на засадах верхо-
венства права, законності, територіальності, презумпції невинуватості, неза-
лежності прокурора, політичної нейтральності, недопустимості незаконного 
втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої та су-
дової влади, поваги до незалежності суддів тощо.

Такий правовий статус прокуратури з урахуванням визначених Консти-
туцією України функцій надає реальні можливості здійснювати відповідний 
законний вплив на кожну з гілок державної влади, забезпечивши їх певну 
взаємодію та підтримання системи стримувань і противаг, що заснована на 
принципі поділу влади.
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PLACE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE  
IN THE SYSTEM OF STATE AUTHORITIES OF UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the investigation of the place of the prosecutor’s office of 
Ukraine in the system of state authorities. Analyzed discussions and debates among the scientific 
community and lawyers to determine the place of the prosecutor’s office in the system of state 
authorities of Ukraine throughout the entire period of independence, which are reduced to several 
areas of study. The role of the prosecutor’s office in the state mechanism is analyzed. The position 
of the prosecutor’s office of Ukraine in the system of constitutional division of the branches of 
power in the state into legislative, executive and judicial. The theoretical and practical aspects of 
the work of the prosecutor’s office in the system of the legislative branch of power are analyzed. 
The problem of assigning the prosecutor’s office to the executive branch of power, the possibility of 
taking over the positive experience of other countries is investigated. The attention is paid to alliance 
of the prosecutor’s office with the judicial branch of power and to the strengthening the role and 
functions of the prosecutor’s office. A comparative analysis of the activities of the Prosecutor’s Office 
of Ukraine and foreign countries was carried out. The ways of introduction of positive experience for 
implementation of changes in the system of the prosecutor’s office of Ukraine are determined on the 
example of the reformation of individual states’ prosecutor’s offices. Formulated own conclusions 
about the formal attribution of the prosecutor’s office to the system of justice and the inappropriate 
attribution of the prosecutor’s office to any branches of power at the current stage of development 
of the country. In the conditions of transformation of public-state relations, determined the need 
to strengthen the role of the prosecutor’s office as an independent centralized body of state power 
in the system of law-enforcement bodies in order to properly fulfill its tasks and functions aimed at 
protecting human rights and freedoms, the general interests of society and the state.

The purpose of the article. Definition of the place and role of the modern prosecutor’s office 
in the system of state authorities of Ukraine, analysis of opportunities for introducing a positive 
experience in reforming this body in other countries of the world, the formation of proposals for the 
improvement the national legislation and its adaptation to the legislation of the European Union.

Keywords: the prosecutor’s office; state authorities; the prosecutor’s office in the system of 
state authorities; legal status of the prosecutor’s office; the branches of power; functions of the 
prosecutor’s office; international experience in reforming the prosecutor’s office.


