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ПРОКУРОРСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В АСПЕКТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА

У статті проаналізовано доктринальні погляди на питання організації роботи органів 
прокуратури України щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або 
держави в суді. Запропоновано організацію діяльності прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави в суді вивчати крізь призму наукових знань про загаль-
ну організацію діяльності людини, розглядаючи її як складову поняття «прокурорський ме-
неджмент». Під цим поняттям пропонується розуміти діяльність щодо управління орга-
нами прокуратури, спрямовану на забезпечення їх ефективної роботи в процесі реалізації 
наданих прокуратурі функцій з метою досягнення цілей та завдань, визначених Конститу-
цією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими нормативно-правовими акта-
ми.

Ключові слова: прокуратура; представництво інтересів; організація роботи; управлін-
ня; прокурорський менеджмент.

Постановка проблеми. В умовах реформування прокуратури України 
актуального значення набувають не лише питання її діяльності щодо реалі-
зації конституційно визначених функцій, у тому числі функції представни-
цтва інтересів громадянина або держави в суді, а й питання організації такої 
діяльності та пошуку нових підходів. 

Як вже зазначалося раніше, діяльність прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави у суді, на нашу думку, доцільно розгля-
дати як нормативно впорядкований у джерелах права, системно-структуро-
ваний різновид юридичної діяльності прокуратури, спрямований на захист 
визначених публічних та приватних інтересів, виконання покладеної функ-
ції представництва, шляхом здійснення на законних підставах та визначе-
них принципах виключно уповноваженими суб’єктами юридично значимої 
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поведінки, закріпленими засобами, в межах встановленої компетенції та у 
відповідній процедурно-процесуальній формі, з метою прийняття юридично 
значимого рішення, у найбільш раціональний та ефективний спосіб, з макси-
мальним дотриманням вимог відкритості та гласності.

Отже, з огляду на те, що діяльність прокуратури щодо представництва є 
різновидом юридичної діяльності, питання її організації потребує досліджен-
ня, адже, як зазначається доктринально, «у людства немає іншої діяльності, 
окрім організаційної, немає інших завдань, окрім організаційних» [1, 71]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організації ді-
яльності органів прокуратури щодо представництва інтересів громадяни-
на або держави досліджували багато науковців, зокрема О. Натрус (щодо 
організаційно- правових засад представництва прокуратурою інтересів гро-
мадянина або держави в суді) [2], М. Руденко (щодо представництва проку-
ратурою інтересів держави в господарському судочинстві) [3], Т. Дунас (щодо 
представництва прокурором інтересів громадянина або держави у цивіль-
ному процесі) [4], О. Анпілогов (щодо захисту прав та свобод громадянина 
в адміністративному судочинстві) [5]. Також не лишили поза увагою це пи-
тання А. Гусарова [6], П. Каркач [7], В. Корж [8], М. Косюта [9], М. Мичко [10], 
Л. Ореховський [11], О. Прасов [12], О. Севрук [13] та інші. Водночас сучасні 
реформаційні тенденції у сфері діяльності прокуратури потребують пере-
гляду існуючих положень та пошуку нових підходів до питання організації 
діяльності прокуратури України, особливо – щодо реалізації її конституцій-
них функцій.

Метою статті (завданням) є аналіз чинних положень та пошук но-
вих підходів до питання організації діяльності прокуратури України загалом, 
і зокрема – щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина 
або держави в суді як єдиної функції прокуратури України поза межами кри-
мінальної юстиції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, якщо звернутись в ці-
лому до поняття організації роботи в органах прокуратури, то під ним розу-
міють комплекс (систему) заходів і дій, спрямованих на раціональний роз-
поділ прокурорської праці й узгодженість індивідуальних дій прокурорів, 
створення і підтримання належних умов праці та організаційного порядку, 
а також нормального психологічного клімату в колективі для забезпечен-
ня злагодженої роботи прокуратури з реалізації завдань і функцій, сформу-
льованих у Конституції України, Законі України «Про прокуратуру» та інших 
нормативно-правових актах, у тому числі наказах Генерального прокурора 
України [14, 29].

Також є думка, що організація роботи в органах прокуратури – це система 
заходів, спеціально вжитих та підтримуваних прокурором у підлеглому йому 
трудовому колективі [15, 13].

Як бачимо, спільним у цих підходах є те, що дослідники погоджуються з 
думкою, що організація роботи в органах прокуратури – поняття системне. 
Зокрема, на зазначене звертав увагу О. Смірнов, який визначав організацію 
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роботи в органах прокуратури як створення оптимальних умов взаємодії ор-
ганів, підрозділів і посадових осіб для досягнення цілей функціональної ді-
яльності органів прокуратури. Змістом організації роботи є упорядкування, 
налагодження ефективного функціонування системи органів прокуратури. 
Врешті ця діяльність спрямована на створення ефективної системи і струк-
тури управління [16, 37–38]. 

На думку М. Мичка, організацію роботи прокуратури можна розглядати у 
вузькому та широкому значеннях: перше дає змогу упорядкувати прокурор-
ську працю з метою підвищення її ефективності за допомогою оптимального 
розподілу обов’язків, науково обґрунтованого планування роботи, створен-
ня у трудових колективах організаційного порядку і належних умов праці, 
а друге охоплює також заходи щодо удосконалення прокурорської системи 
та її органів, заходи вищестоящих прокурорів і органів прокуратури щодо 
управління підпорядкованими прокуратурами [10, 2–3].

В. Гусаров переконаний, що організацію роботи прокурора слід вивчати у 
статиці та динаміці. Так, організація роботи у статиці – це комплекс заходів, 
що спрямовані на раціональний поділ праці, створення й підтримання орга-
нізаційного ладу, належних умов праці, здорової психологічної атмосфери в 
колективі. Динамічну сторону утворює повсякденна процесуальна та непро-
цесуальна діяльність міськрайпрокурорів, прокурорів вищого рівня, котра 
пов’язана з постановкою перед підлеглими конкретних завдань, контролем 
за їх виконанням, оцінкою проведеної роботи [17, 4].

Є. Попович вважає, що розглядати організацію роботи прокуратури слід 
з урахуванням трьох основних підходів: структурно-функціонального, інте-
граційно-мотиваційного та системного. Перший полягає в тому, що основне 
в існуванні організації – це виконання провідної функції, яка одночасно є ме-
тою такої організації. При інтеграційно-мотиваційному підході організація 
розглядається з позицій об’єднання та мотивації кадрового складу, акценту-
ючи увагу на впливові найбільш активних осіб (керівників, лідерів) організа-
цій, тобто основні зусилля мають бути спрямовані на інтеграцію та мотива-
цію працівників. Системний підхід передбачає сукупність взаємопов’язаних 
та координованих за функціями елементів, які взаємодіють із зовнішнім се-
редовищем як одне ціле [18, 97–99].

Дослідження питань організації діяльності прокуратури в умовах законо-
давчих змін та реформування органів прокуратури набуває особливого зна-
чення, адже від ефективності організації залежить в цілому ефективність ді-
яльності усієї системи органів прокуратури, у тому числі щодо представни-
цтва інтересів громадянина та держави. Тому невипадково знаний дослідник 
проблем прокурорської діяльності М. Косюта зауважував, що Конституцією 
України, Законом України «Про прокуратуру», а також іншими законодавчи-
ми актами насамперед мають регулюватись не повноваження прокурорів, 
оскільки ці повноваження залежать від функцій прокуратури, а організація і 
діяльність прокуратури [19, 31]. 

Такої думки дотримується і законодавець, що закріпив у Законі України 
«Про прокуратуру» (2014) правові засади організації і діяльності прокура-
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тури, зокрема: встановлюючи обов’язкове їх визначення (регламентацію)  
у Конституції України та інших законах України, чинних міжнародних дого-
ворах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 4); 
визначаючи необхідність єдності засад організації та порядку організаційно-
го забезпечення діяльності прокуратури (ст. 5); забезпечуючи субординацій-
не дотримання прокурорами вимог керівників адміністративного характеру, 
пов’язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів 
прокуратури (ч. 1 ст. 17) тощо.

Питання організації роботи прокуратури щодо представництва інтересів 
громадян та держави було ґрунтовно досліджено О. Натрус у роботі «Орга-
нізаційно-правові засади представництва прокуратурою інтересів грома-
дянина або держави в суді». За її наслідками автор дійшла висновку, що ор-
ганізація роботи прокуратури з представництва інтересів громадянина або 
держави в суді – це комплекс взаємопов’язаних між собою дій, спрямованих 
на оптимізацію та ефективність діяльності органів прокуратури, що має за-
безпечувати реальний судовий захист інтересів громадян і держави [2, 46].

Однак нам це визначення видається таким, що не повністю розкриває 
сутність організації діяльності з представництва. Вважаємо, що в сучасних 
умовах організацію діяльності прокуратури, у тому числі й щодо представ-
ництва інтересів громадянина або держави в суді, необхідно вивчати крізь 
призму наукових знань про загальну організацію діяльності людини, розгля-
даючи її як складову поняття, яке ми пропонуємо визначати «прокурорський 
менеджмент», та застосовуючи при цьому нові методологічні підходи до її 
дослідження.

Щодо цього І. Козьяков слушно зауважив, що сьогодні сучасні наукові роз-
відки з організації прокурорської діяльності, пов’язані з проблемами, які 
знаходяться на перетині багатьох наук: філософії, психології, педагогіки, 
лінгвістики, юриспруденції тощо. З цих причин, на його думку, розробка про-
дуктивного та достатнього методологічного, в тому числі понятійно-кате-
горіального, забезпечення досліджень у цьому напрямі потребує інтеграції 
теоретичних підходів сфери гуманітарного знання до категорії «діяльність» 
та розширення її змісту шляхом доповнення елементами, характерними для 
прокурорської діяльності, і це, насамперед, стосується акмеологічного, тек-
тологічного та праксеологічного підходів [20, 29].

Вважаємо, що дослідження сутності організації діяльності прокуратури 
щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді є доцільним 
саме із використанням названих підходів. У зв’язку із цим виникає потреба у 
дослідженні таких понять, як менеджмент та управління, у тому числі в ор-
ганах прокуратури.

Отже, що таке менеджмент? Загалом зміст поняття «менеджмент» розгля-
дається досить-таки широко та різнобічно: як вид професійної діяльності; 
категорію людей (представників певної професії); апарат управління орга-
нізації (підприємства, фірми, установи); процес управління організацією; 
наука, яка має свій понятійно-категоріальний апарат, наукові праці, методи, 
методики тощо; мистецтво (система специфічних вимог, які пред’являються 
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до творчих здібностей, особистісних якостей, навичок, стилю поведінки та 
іміджу спеціаліста у сфері управління – менеджера) [21, 14; 22, 33]. 

Сучасний термін «менеджмент» походить від англійського managment – 
управління, керівництво, адміністрування, які розглядаються як синоніми 
[21, 14; 22, 3].

Однак у межах нашого дослідження ми будемо ґрунтуватися на позиціях 
тих науковців, які визначають менеджмент як професійну діяльність щодо 
управління організаціями, що забезпечує високу результативність та ефек-
тивність їх роботи у найближчій та довготривалій перспективі, а також їх 
цілеспрямований та стійкий розвиток [22, 32]. При цьому вони наголошу-
ють, що це не будь-яка діяльність, а діяльність, яка становить систему прин-
ципів, методів та засобів управління організаціями з метою забезпечення 
високої результативності та ефективності їх роботи. Тобто це не розрізне-
ні принципи та правила управління, а упорядкована сукупність (система) 
взаємопов’язаних та таких, що впливають один на одного, елементів: знань, 
навичок, принципів та методів управління, підготовлених спеціалістів, за-
собів комунікації та обробки інформації, фінансових, матеріальних та інших 
ресурсів тощо [22, 34].

На нашу думку, саме у такому розумінні необхідно використовувати по-
няття менеджменту, головним у змісті якого є те, що це саме діяльність з 
управління, а не управління як процес.

Так, під управлінням розуміють процес цілеспрямованого впливу на об’єкт, 
щодо якого здійснюється управління (організація, підрозділи, працівники, 
процеси) з боку суб’єкта управління (менеджерів, керівників) в умовах обме-
жень та відповідно до обраного критерію ефективності [22, 34]. Це поняття 
тлумачиться також як цілеспрямована дія системи, що управляє, на систему, 
якою управляють (наприклад, керівника на підлеглого), для найбільш опти-
мального (ефективного) вирішення завдань, що стоять перед цією систе-
мою, колективом людей [23, 13]. Управлінський вплив на організації (групи 
працівників або окремих працівників) може реалізовуватись шляхом видан-
ня наказів, розпоряджень, планів, норм, регламентів, контрольних функцій, 
мотиваційних процедур, міжособистісного спілкування тощо [22, 32–33].

Ми розуміємо, що використання поняття «менеджмент» стосовно діяль-
ності прокуратури може викликати низку заперечень або навіть обурення. 

Але, по-перше, якщо йдеться про допустимість та коректність такого ви-
користання, то слід звернути увагу на існування в теорії управління терміна 
«державний менеджмент», тобто державного управління, яке розглядається з 
точки зору його технічних характеристик, таких як ефективність, прозорість 
і успішність у досягненні поставлених цілей [24]. У теорії організацій держав-
ний менеджмент розглядається у двох основних аспектах: підвищення само-
стійності нижчих рівнів ієрархії державного управління та зміщення акцентів 
співпраці організації з зовнішнім середовищем та між собою [25, 11]. При цьо-
му у державному управлінні використовується практика менеджменту орга-
нізацій щодо стратегічного планування та управління, організації трудових 
відносин, корпоративної культури та іміджу організацій, системи управління 
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якістю послуг та інформатизації тощо [25, 16]. Більш того, в останні роки на-
уковці розробляють поняття нового державного менеджменту як парадигми, 
яка по-новому розглядає підхід до виконання державних функцій, зокрема 
кардинально змінюється роль чиновників (перехід від бюрократичних про-
цедур до орієнтованості на досягнення продуктивності) [26]. Новий держав-
ний менеджмент, як зазначають науковці, – це новий характер публічного 
управління, зміст якого полягає не в тому, щоб надавати послуги самим ор-
ганізаціям державного управління, а навпаки, налагоджувати взаємодію між 
державою і суспільством щодо задоволення суспільних інтересів і потреб [25, 
16]. Ймовірно, розгляд концепції нового державного менеджменту з ураху-
ванням надання послуг населенню не відповідає меті та завданням органів 
прокуратури, але якщо у державному управлінні використовується практи-
ка менеджменту організацій, яка довела свою успішність, то можливим є ви-
користання напрацьованих нею систем та підходів до управління діяльністю 
прокуратури як організації, де існує значне коло управлінських відносин, які 
потребують оновлення підходів щодо їх регулювання. 

Отже, якщо ґрунтуватися на тому, що державний менеджмент становить 
систему сучасних підходів до діяльності з управління державою, а не лише 
процедури та технології, які були успішними та ефективними у бізнесі, ціл-
ком можливим є застосування цього терміна і у контексті прокурорського 
менеджменту як діяльності з управління в органах прокуратури, спрямова-
ної на підвищення ефективності роботи щодо виконання покладених на про-
куратуру завдань.

По-друге, застосування поняття менеджменту у зазначеному вище розу-
мінні цілком узгоджується з науковими розробками у сфері теорії управлін-
ня та організації діяльності органів прокуратури.

Так, фахівці з цих питань беруть за основу те, що управління, як ми це за-
значали раніше, – це процес цілеспрямованого впливу керівника на підлег-
лих (колектив працівників) з метою забезпечення ефективного функціону-
вання системи відповідно до поставлених перед нею функціональних цілей 
та завдань [14, 29].

Управління в органах прокуратури вони розглядають як різновид держав-
ного управління, за допомогою якого забезпечується узгодженість та упо-
рядкування органів, підрозділів і дій прокурорських працівників як єдиного 
цілого в інтересах ефективного вирішення покладених на них завдань згід-
но з визначеною компетенцією [14, 29; 27, 23]. Також управління в системі 
органів прокуратури визначають як вплив на неї загалом або на конкретні 
її ланки з метою впорядкування цієї системи (ланок), забезпечення її опти-
мального функціонування та розвитку для ефективного розв’язання постав-
лених завдань [28, 18]. Ця діяльність характеризується таким процесом взає-
модії сторін, за якого одна із них чинить вплив на другу, друга ж виявляється 
здатною сприйняти такий вплив і скорегувати свою поведінку відповідним 
чином. Управління може вважатись успішним за умови, що суб’єкт (сторона, 
яка впливає) сформулював (визначив) мету взаємодії, а об’єкт (сторона, яка 
піддається впливу) має засоби й можливості для її реалізації [27, 23].
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Отже, якщо погодитись із позиціями науковців щодо тлумачення поняття 
управління в органах прокуратури саме як процесу, то виникає потреба у ді-
яльності щодо скерування цього процесу, тобто у діях, які спрямовували б 
його на досягнення мети, визначеної у ст. 1 Закону України «Про прокурату-
ру» (2014), а саме – захист прав і свобод людини, загальних інтересів держа-
ви і суспільства шляхом реалізації функцій органів прокуратури, визначених 
Конституцією України та цим Законом. 

Крім дій необхідні також і суб’єкти, які їх здійснювали б, тобто проводи-
ли б у межах компетенції діяльність щодо управління органами прокурату-
ри (керівництво прокуратури або прокурори, які обіймають адміністративні 
посади, чи то навіть менеджмент прокуратури у розумінні управлінського 
персоналу тощо). Зазначене, на нашу думку, доводить необхідність та до-
цільність розроблення і визначення поняття «прокурорський менеджмент».

Висновки. Отже, ми пропонуємо визначати прокурорський менеджмент 
як діяльність щодо управління органами прокуратури, спрямовану на за-
безпечення їх ефективної роботи в процесі реалізації наданих прокуратурі 
функцій з метою досягнення цілей та виконання завдань, визначених Кон-
ституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими норма-
тивно-правовими актами. Інакше кажучи, прокурорський менеджмент є са-
мостійним поняттям, яке визначене нами як діяльність, стосовно якої управ-
ління в органах прокуратури є її об’єктом.

Водночас питання змісту та особливостей складових елементів прокурор-
ського менеджменту, його співвідношення з суміжними поняттями мають 
визначати перспективні орієнтири для подальших наукових розробок у сфе-
рі дослідження організації діяльності прокуратури України.
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Марина СТЕФАНЧУК

ПРОКУРОРСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

В статье проанализированы доктринальные взгляды на вопросы организации работы 
органов прокуратуры Украины по реализации функции представительства интересов 
гражданина или государства в суде. Предложено организацию деятельности прокуратуры 
по представительству интересов гражданина или государства в суде изучать сквозь при-
зму научных знаний об общей организации деятельности человека, рассматривая её как со-
ставляющую понятия «прокурорский менеджмент». Под этим понятием предлагается по-
нимать деятельность по управлению органами прокуратуры, направленную на обеспече-
ние их эффективной работы в процессе реализации предоставленных прокуратуре функций 
с целью достижения целей и задач, определённых Конституцией Украины, Законом Украины 
«О прокуратуре» и другими нормативно-правовыми актами.

Ключевые слова: прокуратура; представительство интересов; организация работы; 
управление; прокурорский менеджмент.

Maryna STEFANCHUK

PROSECUTOR MANAGEMENT IN THE CONTEXT  
OF THE REALIZATION OF REPRESENTING FUNCTION

The doctrinal views on the organization of work of the Prosecutor’s Office of Ukraine to implement 
the representing functions of the interests of the citizen or the state in the court are analyzed in the 
article. Proposed organization of the activities of the prosecutor’s office of representation of interests 
of the citizens or the state in the court to study as scientific knowledge on the common organization 
of human activity, considering it as a component of the concept of «prosecutor management». This 
concept suggested by the prosecutor’s office activities of the management bodies, to ensure their 
effective work in the process of realization provided by the prosecutor’s office functions in order to 
achieve the goals and objectives defined by the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine «On the 
Public Prosecutor’s Office» and other legal acts.

Keywords: prosecutor; representation of interests; work organization; control; prosecutor 
management.


