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РОЛЬ І МІСЦЕ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ

Досліджено проблему місця і ролі прокуратури України з-поміж гілок  державної влади на 
сучасному етапі державотворення. Приділено увагу  проблемним аспектам нормативно-
правового закріплення правового статусу прокуратури в Україні та запропоновано шляхи 
врегулювання окреслених питань.
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Євроінтеграційні процеси в Україні активували зміни в розподілі гілок 
влади. Зокрема, набуло особливої актуальності питання про визначення міс-
ця прокуратури з-поміж гілок влади. Такі процеси є очікуваними, оскільки, 
ставши членом Ради Європи, Україна взяла на себе певні зобов’язання перед 
європейським співтовариством щодо запровадження стандартів діяльнос-
ті судових і правоохоронних органів, притаманних демократичній правовій 
державі. 

У юридичних системах розвинутих країн важливе місце відведено орга-
нам прокуратури, діяльність яких спрямована на забезпечення верховенства 
права. При цьому слід наголосити, що у більшості країн функції прокурату-
ри переважно обмежуються кримінальним переслідуванням і підтриманням 
державного обвинувачення в суді. 

З огляду на це деякі політики та юристи висловлювали думку, що у 
пост радянський період органи прокуратури держав, які були у складі Ра-
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дянського Союзу, мають бути невідкладно реорганізовані саме на таких 
 засадах. 

Функціональна складова правового статусу прокуратури визначає її місце 
з-поміж гілок влади. 

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Відомо, що ідею поділу влади  висловлювали ще античні мислителі, які 
в епоху рабовласницького суспільства розмірковували про необхідність 
 доступу до державної служби різних верств населення та поділу між ними 
повноважень для забезпечення «поміркованого правління», «пом’якшення 
соціальних суперечностей» (Аристотель), досягнення «змішаної» форми дер-
жавного устрою за рахунок рівноваги між монархією і демократією (Платон), 
між монархією, аристократією і демократією (Полібій) [1].

Для правильного розуміння сутності зазначеного принципу слід  пам’ятати, 
що він сформувався у специфічних конкретно-історичних умовах, напере-
додні великих демократичних революцій XVII–XVIII ст.ст. Його основополож-
ники Дж. Локк [2] і Ш. Монтеск’є [3] небезпідставно вважали, що практичне 
застосування поділу влади має бути спрямоване передусім на обмеження ко-
ролівського абсолютизму через дію системи стримувань і противаг у відно-
синах між різними гілками державної влади.

«Усе загинуло б, якби в одній особі або установі, сформованій з посадовців, 
дворян або простих людей, були поєднані ці три влади, а тому одна влада 
творить закони, інша реалізовує виконання постанов загальнодержавного 
характеру і третя влада судить за злочини або розглядає спори приватних 
осіб» [4].

У Європі ідея поділу влади найґрунтовніше висвітлена у працях І. Канта та 
Г.В. Гегеля [5], у Сполучених Штатах Америки – Т. Джефферсона та Д. Медісона 
і вперше практично реалізована в Конституції 1787 року [6].

Абсолютизація відокремленості й незалежності окремих гілок влади і, від-
повідно, складових державного механізму на практиці може призвести до 
його нежиттєздатності. Так само шкідливим є розуміння системи стримувань 
і противаг у відносинах між владними структурами як постійного протисто-
яння між ними, коли їхні основні зусилля витрачаються на врегулювання 
конфліктів, а не на вирішення конкретних проблем державного будівництва.

Ефективна життєдіяльність державного механізму є можливою лише за 
умови безперервної взаємодії його складових. Отже, автономне існування 
окремих гілок державної влади з чітко визначеною компетенцією перебу-
ває в діалектичній єдності зі співпрацею їхніх представників у вирішенні за-
гальнодержавних завдань. Проте ця співпраця не виключає взаємоконтро-
лю діяльності державних структур за допомогою визначених у Конституції 
і чинному законодавстві правових механізмів. Це, зокрема, проявляється в 
тому, що всі основні питання суспільного розвитку вирішуються спільною 
волею представників окремих гілок влади (так, призначення особи на поса-
ду Генерального прокурора та його звільнення залежать не лише від Прези-
дента України, а й від Верховної Ради України). Окрім того, система стриму-



103

Роль і м
ісце прокурат

ури України в сист
ем
і поділу влади, с. 101–113

Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2017
©

 М
их
ай
ло

 К
ос
ю
т
а,

 2
01

7

вань і противаг надає одним державним структурам можливість тимчасово 
блокувати рішення інших структур, одночасно ґрунтуючись на принципах 
конституційності, законності та доцільності для остаточного вироблення 
взаємопов’язаних рішень в інтересах суспільства.

Налагодження цієї системи, реальне наповнення її демократичним зміс-
том в інтересах усього суспільства, а не окремих соціальних груп і кланів є 
важливим завданням сучасного етапу державотворення в Україні, в тому 
числі задля вдосконалення системи органів прокуратури.

Останнім часом у суспільстві точиться жвава дискусія навколо проблеми 
внесення деяких коректив до цієї реформи і її поглиблення, аж до прийняття 
нової Конституції України, що має справити значний вплив на організацію та 
діяльність прокуратури.

З урахуванням наведених міркувань слід підійти до визначення місця про-
куратури у системі державних структур, які беруть участь в охороні право-
порядку.

Дотепер тривають дискусії щодо змісту та обсягів реформування прокура-
тури. Впродовж останніх років керівництво Генеральної прокуратури було 
змушене постійно вести «ар’єргардні» бої з активними прихильниками тако-
го реформування прокуратури, внаслідок якого її законоохоронний потен-
ціал зменшився б на кілька порядків. У цьому вони, на жаль, користувалися 
підтримкою впливових європейських структур, представники яких мало не 
в ультимативній формі вимагають запровадження близької їм моделі проку-
рорської системи та ігнорують інші погляди на цю проблему, якщо їх носіями 
є представники не країн Заходу, а України.

Як вбачається з досвіду радянського і пострадянського періодів історії 
України, численні спроби реформування державно-правових структур по-
стійно здійснювались методом спроб і помилок, коли про невдачі при реалі-
зації волюнтаристських задумів швидко забували й елементарний здоровий 
глузд на певний час брав гору. Про це варто пам’ятати при реформуванні про-
куратури України. До основних проблем належать, по-перше, місце прокура-
тури в системі органів державної влади та, по-друге, її функції з урахуванням 
цілей і завдань, які стоять перед прокуратурою. Погляди вчених-юристів і 
практичних працівників щодо місця прокуратури в системі поділу влади вра-
жають різноманітністю, що спричиняє труднощі їх класифікації. Чимало ав-
торів, прагнучи наголосити на самостійності й винятковості своєї позиції, 
використовували різні формулювання для визначення однакових за сутніс-
тю понять. 

Спробуємо відокремити основні точки зору науковців України з цієї проб-
леми. Певного поширення набула думка про те, що прокуратура, з одного 
боку, не є самостійною гілкою державної влади і не входить до складу зако-
нодавчої, виконавчої, судової влади.

Так, О. Михайленко та В. Ковальський вважали, що особливості прокура-
тури як унікальної державної інституції не дають підстав для її віднесення 
до якоїсь із гілок влади. На їхню думку, особливий характер діяльності про-
куратури виявляється у здійсненні як правоохоронного, так і регулюючого 
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впливу [7]. В. Рохлін наголошував, що «органи прокуратури не є гілками дер-
жавної влади... і не повинні входити до жодної з її гілок» [8]. Аналогічні або 
подібні погляди висловили С. Лисенков, І. Боршуляк [9] та інші.

Друга група авторів визнавала державно-владний, правовий харак-
тер діяльності прокуратури і, визначаючи її правовий статус, вдавалася 
до слів «самостійний» або «незалежний». Так, М. Потебенько [10], Г. Вор-
сінов [11], В. Корж [12], автори підручника «Конституційне право Укра-
їни» [13] розглядали прокуратуру як самостійний, спеціальний держав-
ний або правовий інститут, В. Глаговський та М. Руденко – як «незалеж-
не (автономне) державне утворення в механізмі державної влади» [14], 
Ю. Полянський – як «самостійну систему державних органів» [15], 
В. Кривобок [16], М. Курило [17] – як самостійний вид державної діяльності. 
Аналогічну позицію обстоює такий видатний науковець, як Ю. Шемшученко 
[18]. Всі ці та інші автори, визнаючи самостійне значення прокурорської сис-
теми, все ж таки утримувалися від оцінки можливості віднесення прокурату-
ри до окремої гілки державної влади.

Деякі автори, зокрема О. Черв’якова [19], розглядають прокуратуру як са-
мостійний орган влади, що концептуально навряд чи є правильним, якщо 
враховувати, що прокуратура України становить не орган, а систему, що 
складається з великої кількості органів різного рівня.

Наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття група авторів від-
стоювала статус прокуратури як інструменту органу законодавчої влади 
(М. Потебенько [20], В. Клочков [21], В. Долежан [22]). Інші дослідники ствер-
джували про належність прокуратури до законодавчої влади і в нових істо-
ричних умовах, після прийняття нових конституцій у державах, створених на 
теренах Союзу РСР (М. Йоффе [23], В. Щур [24]).

Серед науковців і практиків були і є прихильники інтеграції прокурату-
ри до системи виконавчої влади. Наприклад, в одній зі статей «Юридичного 
вісника України» наведено таке висловлювання: «...виконавча влада в особі 
заступника Генерального прокурора М. Обіхода...» Інтегрування прокурату-
ри до складу виконавчої гілки влади обґрунтовувалося зазвичай потребою 
посилити роль Міністерства юстиції у реалізації правової політики держави. 
Проте, як слушно зазначив П. Шумський, «включення прокуратури до складу 
Міністерства юстиції чи до іншої структури виконавчої влади значно зміни-
ло б рівень і зміст її наглядової функції за додержанням законів, перетвори-
ло б її на відомчий чи міжвідомчий контроль» [25; 26].

Ідея належності прокуратури до судової влади також мала прихильників. 
Так, О. Сокольський висловив думку про те, що в результаті правової рефор-
ми прокуратура «повернеться в те лоно, з якого вийшла, тобто в суд» [27]. 
А. Мудров виступив з пропозицією «знайти їй (прокуратурі) місце, а не за-
лишати в безвладному просторі», що саме собою є спірним, оскільки не було 
підстав говорити про «безвладність» прокуратури. При цьому він вважає, що 
місце прокуратури – в системі органів правосуддя [28].

Дехто з учених намагався обґрунтувати включення прокуратури одночас-
но до кількох гілок влади. Так, П. Шумський стверджував, що прокуратура 
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становить щось середнє між виконавчою і судовою владою [29], забуваючи, 
вочевидь, що в демократичній державі законотворчість завжди здійснюєть-
ся представницьким органом.

У багатьох наукових публікаціях констатується, що прокуратура постає як 
важливий чинник у системі стримувань і противаг у відносинах між різни-
ми державними органами [30; 31]. Не абсолютизуючи систему стримувань і 
противаг, деякі дослідники наголошують одночасно на ролі прокуратури як 
елемента, що сприяє взаємодії державних органів, які представляють окремі 
гілки державної влади. 

Питання про місце прокуратури у системі державних органів за порівняно 
нетривалий період існування незалежної України в законодавчих актах і за-
конопроектах вирішувалося суперечливо й непослідовно.

Вивчаючи практики зарубіжних країн, можна зазначити, що:
по-перше, навіть як складова якоїсь традиційної гілки державної влади 

прокуратура в будь-якому суспільстві зберігає свою неповторність і наділена 
функціями, які не властиві для інших державних структур; 
по-друге, незалежно від ступеня інтеграції прокуратури до інших держав-

них структур вона зберігає певний рівень організаційної відокремленості й 
автономії при реалізації своїх функцій.

Нині в Україні відбувається процес перетворення прокуратури на си-
стему органів правопорядку відповідно до європейських стандартів. Ще в 
2006 році Генеральна прокуратура України ініціювала питання долучення 
прокурорської системи до судової влади (або до судової системи, оскільки 
ці поняття можуть розглядатися і як синоніми). Наміри ввести прокуратуру 
до складу судової влади схвалила Венеціанська комісія, яка неодноразово ві-
тала запропонований вибір на користь незалежної прокуратури як частини 
судової влади.

Віднесення прокуратури до системи правосуддя забезпечить вже наявні 
формально взаємовідносини прокуратури і судів, а саме – вплив судів на на-
глядову та іншу діяльність прокуратури та вплив прокуратури на діяльність 
судів зі здійснення правосуддя.

Зміст цих двох видів взаємовідносин ґрунтується на постулаті про те, що 
відносини судів і прокуратури мають формуватися на універсальній си-
стемі стримувань і противаг. Відтак немає вагомих підстав для твердження 
про  абсолютну самостійність судів у відносинах з прокуратурою, і навпаки, 
оскільки будь-який взаємозв’язок неминуче зумовлює й взаємозалежність.

Органи прокуратури, які не належать до системи правосуддя, цілком само-
стійно реалізують свої функції і повноваження за винятком здійснення су-
дами контролю за рішеннями й діями прокурорів при реалізації ними цих 
функцій, якщо ці рішення або дії стосуються прав і свобод громадян. 

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Основного Закону України юрисдикція судів по-
ширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвину-
вачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші 
спори. Вбачається, що такі спори теж обов’язково повинні мати юридичний 
характер.
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Спільність завдань прокурорської і судової систем у питаннях забезпечен-
ня законності, захисту прав людини і громадянина та державних інте ресів, 
підвищення рівня індивідуальної і суспільної правосвідомості дає змогу 
стверджувати, що кожна з них має брати участь у реалізації державної полі-
тики щодо протидії злочинності, профілактики правопорушень. Це стосуєть-
ся не лише України, а й будь-якої іншої демократичної держави, зацікавленої 
у забезпеченні зміцнення правопорядку. Форми й особливості участі проку-
ратури і судів у вирішенні цих завдань, безперечно, обумовлюються специ-
фікою їх правового статусу, характером функцій і повноважень. Проте зрозу-
міло, що судова влада не може успішно вирішувати ці завдання не лише без 
взаємодії із законодавчою і виконавчою гілками влади, а й без підтримання 
правоохоронної системи й особливо – прокуратури.

Стаття 131-1 Конституції України містить вичерпний перелік функцій про-
куратури, що так само закріплено в конституціях Білорусії, Молдови, Лит-
ви, Латвії, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану. 
Натомість у конституціях Росії, Грузії, Таджикістану, Узбекістану та Естонії 
не визначено напрямів діяльності прокуратури, наявні лише посилання на 
відповідні органічні, конституційні або інші закони, які врегульовують кон-
кретні питання її організації та діяльності. 

При цьому найважливіше – що навіть за умови повної реорганізації про-
куратури України відповідно до конституційної моделі вона не лише не втра-
тить неповторності, а й набуде нових ознак.

Наявність чіткого переліку в Конституції України всіх функцій прокурату-
ри ускладнює  додавання або вилучення з неї нових функцій у разі суттєвої 
зміни соціально-економічної і політичної ситуації в країні. Однак позитив-
ним є те, що це дає змогу бачити перспективи функціонування і розвитку 
прокурорської системи, вирішувати організаційно-методичні питання за-
безпечення належної ефективності діяльності органів прокуратури.

В Основному Законі України функції і повноваження таких авторитетних 
державних структур, як Національна поліція, Служба безпеки, податкова 
 адміністрація, спеціально не визначені, оскільки вони функціонально й адмі-
ністративно належать до виконавчої влади.

Відповідно до ст. 131-1 чинної Конституції України прокуратура здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, 

вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального про-
вадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями 
органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в по-
рядку, що визначені законом.

Особливість усіх цих функцій полягає в тому, що вони закріплені виключ-
но за органами прокуратури і не властиві всім іншим органам державної 
 влади.  

На перший погляд, заміна терміна «публічне обвинувачення» на «держав-
не обвинувачення» не має суттєвого значення і має суто редакційний харак-
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тер. Насправді ці поняття відрізняються за змістом. Прокурор дотепер під-
тримував обвинувачення виключно від імені держави. Проте покарання зло-
чинців – це справа не лише держави, а й усього суспільства, яке зацікавлене 
в ліквідації злочинів, від яких воно потерпало упродовж століть. Однак ви-
кликає подив, чому підтримання обвинувачення в суді поставлено в консти-
туційному переліку на перше місце, а нагляд у сфері досудового розслідуван-
ня – на третє. Адже кримінальне переслідування і кримінальний процес на 
досудовій стадії виникають значно раніше, ніж підтримання обвинувачення 
в суді.

Важко погодитись із тим, що прокуратура повністю звільнена від захисту 
будь-яких прав громадян, навіть тих, хто став інвалідом, захищаючи державу 
на фронті, загинув за Україну, а їхні сім’ї були фактично позбавлені постійної 
соціальної підтримки.

Важливо, що більшість постсоціалістичних країн обрали модель долучен-
ня прокуратури не до виконавчої, а до судової влади, що гарантує їй незалеж-
ність у здійсненні повноважень. Цей досвід перейняла і Фінляндія, де внаслі-
док останньої реформи прокуратуру вилучено з виконавчої та віднесено до 
судової гілки влади.

Враховуючи це, ініціатива Генеральної прокуратури щодо долучення про-
куратури до судової влади (або до системи правосуддя, оскільки ці поняття 
можуть розглядатися і як синоніми) буде підтримана, зокрема для того, щоб, 
по-перше, зробити крок уперед, назустріч рекомендаціям Ради Європи і по-
слабити гостроту багаторічних виснажливих суперечок з цього питання, по-
друге, щоб домогтися зближення судової і прокурорської систем на основі 
спільних корпоративних інтересів. По-третє, певна інтеграція прокуратури 
до судової влади повинна мати на меті поступове наближення правового ста-
тусу прокурорів до правового статусу суддів за різними критеріями: у части-
ні професійних вимог, порядку призначення і звільнення, гарантій незалеж-
ності при виконанні професійних обов’язків, імунітету від юридичної відпо-
відальності, матеріального і соціально-побутового забезпечення тощо [32].

Введення прокуратури до складу судової влади схвалила Венеціанська ко-
місія, що привітала вибір на користь незалежної прокуратури як частини су-
дової влади. 

Можна погодитися із фактичним закріпленням в Конституції України 
функції кримінального переслідування, оскільки це охоплюється пунктами 
першим і другим ст. 131-1 Основного Закону. І не лише тому, що вона закріп-
лена у законодавстві всіх європейських країн і рекомендаціях Ради Європи, а 
й тому, що фактично вона наявна і в Україні, не будучи прямо передбаченою 
ні в законодавстві про прокуратуру, ні в Кримінальному процесуальному ко-
дексі України (КПК України). Важливо лише точно встановити її зміст, зокре-
ма, отримати відповідь на запитання: з якої стадії розслідування починаєть-
ся кримінальне переслідування і чи охоплює воно розслідування справ сила-
ми прокуратури і підтримання прокурором державного обвинувачення?

Конституція містить чіткі гарантії усталеності службового становища Ге-
нерального прокурора, оскільки відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 85 Основного Зако-
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ну призначення і звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється 
Президентом України за згодою Верховної Ради України. Однак залишається 
норма щодо висловлення парламентом недовіри Генеральному прокуророві, 
що вказує на ризики його зміни за політичними мотивами. Тому цю норму 
варто виключити із текту Конституції, щоб мінімізувати політичний тиск на 
Генерального прокурора.

Проте парламент навряд чи поступиться своїми прерогативами. Будемо 
сподіватися, що карколомна змінюваність генеральних прокурорів упродовж 
усього періоду незалежності України закінчиться тоді, коли в країні нарешті 
стабілізується політична й економічна ситуація, будуть створені умови для 
плідної співпраці державних структур, підвищиться рівень правової освіти і 
культури посадовців.

Особливістю чинної редакції Конституції України стосовно прокуратури є 
те, що в ній відсутній окремий розділ, присвячений  прокуратурі, який міс-
тився у попередньому тексті Основного Закону. Вважають  достатньою наяв-
ність ст. 131-1 в Розділі VIII «Правосуддя», яка починається зі слів: «В Україні 
діє прокуратура». Положення про те, що організація і порядок діяльності ор-
ганів прокуратури визначаються законом, передбачено у ч. 2 ст. 131-1 Кон-
ституції України. 

Можливо лише висловити сумнів щодо наявності в преамбулі до ст. 131-1 
сухої і казенної фрази «В Україні діє прокуратура», без будь-якої спроби кон-
кретизувати призначення цієї державної структури.

На майбутнє можна запропонувати такий варіант:
«Прокуратура України забезпечує додержання законності й зміцнення 

правопорядку, здійснюючи при цьому…» і далі – за текстом.
Основним здобутком прихильників реорганізації прокуратури можна 

вважати позбавлення її функції прокурорського нагляду за додержанням і 
застосуванням законів у діяльності органів і посадових осіб виконавчої вла-
ди та інших позасудових структур. Не слід заперечувати, що прокуратура 
в її попередній формі внесла при реалізації цієї функції значний внесок у 
забезпечення правопорядку, особливо на початкових етапах її функціону-
вання. Однак при цьому вона значною мірою підміняла й суди, і органи, які 
мали здійснювати державний контроль в різних сферах. Майбутнє покаже, 
чи було виправданим позбавлення прокуратури так званого загального  
нагляду.

На наш погляд, включення нормативних положень щодо прокуратури до 
розділу Конституції України під назвою «Правосуддя», звичайно, аж ніяк не 
свідчить, що прокуратура України претвориться на орган правосуддя – про-
курори лише брали і надалі братимуть активну участь у кримінальному су-
дочинстві, реалізуючи повноваження, закріплені за ними в кримінальному 
процесуальному законі та інших законодавчих актах.

Відповідно до ч. 3 ст. 131-1 Конституції «прокуратуру в Україні очолює 
 Генеральний прокурор...» З цього вбачається, що Генеральний прокурор 
очолює не лише Генеральну прокуратуру, а всю прокурорську систему. 
Збереження єдності й централізації прокуратури, хоча про це прямо не 
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йдеться в Конституції, є важливою умовою забезпечення ефективності її 
діяльності.

На відміну від попередньої редакції нині у ст. 122 Конституції України 
встановлено шестирічний, а не п’ятирічний строк перебування на посаді Ге-
нерального прокурора з можливістю обіймання цієї посади протягом двох 
строків поспіль. Важливо лише, щоб ця норма не залишилася на папері че-
рез часту зміну на посаді генеральних прокурорів в останні роки із суто 
суб’єктивних причин.

Визначення хоч і в найбільш загальних рисах правового статусу прокура-
тури України в Основному Законі зумовило встановлення засад її організації 
та діяльності в Законі України «Про прокуратуру». На жаль, дотепер законо-
давчий процес у цій сфері відбувався або паралельно з конституційним про-
цесом, або в чомусь випереджав його, що було особливо відчутно протягом 
2014–2016 років. Це обумовило необхідність перегляду законодавчих та ін-
ших правових актів з метою приведення їх у відповідність із Прикінцевими 
положеннями Закону України «Про прокуратуру» (Закон).

Потребує додаткових уточнень і вдосконалення структури системи прокура-
тури, зокрема безпосередньо в тексті цього Закону, а не в додатку до нього, слід 
закріпити положення про мережу місцевих прокуратур. Звичайно, їх територі-
альна компетенція не може збігатися з поки що функціонуючим адміністративно- 
територіальним поділом. Проте у майбутньому територіальною основою для їх 
утворення мають стати об’єднання територіальних громад, процес створення 
яких ще не завершено і які, по суті, функціонують на напівлегальних підставах 
за відсутності законодавчого акта, що регулює їхню діяльність.

Останнім часом було відновлено підсистему військових прокуратур. Для 
забезпечення їх ефективної діяльності доцільно відновити також військові 
суди, що, як з’ясувалося, були передчасно ліквідовані кілька років тому. Ви-
рішення питання таким чином сприятиме посиленню взаємодії між двома 
ланками військової юстиції.

Принципове значення як з теоретичного, так і практичного погляду має 
оптимальне вирішення питання про віднесення прокуратури України до од-
нієї з гілок державної влади. При цьому потрібно враховувати, що в інших 
країнах, зокрема і європейських, воно вирішується неоднозначно.

Віднесення прокуратури України до однієї з гілок державної влади обу-
мовлено двома обставинами.

По-перше, положення, що стосуються прокуратури, включені до Роз-
ділу VІІІ Конституції «Правосуддя», що більш ніж прозоро демонструють 
ставлення авторів Основного Закону України до цієї проблеми. По-друге, 
в затвердженій Президентом України Стратегії реформування судоустрою, 
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки прокура-
туру визнано суміжним із судовою владою державно-правовим інститутом. 
І справді, прокурори беруть участь у розгляді справ судами, хоча на них і не 
поширюється фунція судочинства.

Близькість, а не інтеграція прокуратури до судової влади зумовлюють 
спільне обговорення і внесення пропозицій, що стосуються вдосконалення 
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їхньої діяльності, із залученням науковців, покращення правового регулю-
вання діяльності цих структур і зміцнення законності в державі.

Найважливішим для науковців і прокурорів-практиків є відсутність у 
ст. 131-1 Конституції України норми, відповідно до якої прокуратура здій-
снювала нагляд за додержанням і застосуванням  законів (загальний на-
гляд). Щодо цього в юридичному середовищі, особливо серед прокурорів, 
тривають дискусії. 

 Після вступу України до Ради Європи у 1994 році від її структурних під-
розділів, передусім Європейської комісії «За демократію через право» (Вене-
ціанської комісії), до відповідних органів України постійно надходили вимо-
ги ліквідувати цю функцію як таку, що суперечить принципу верховенства 
права і не передбачена в законодавстві інших європейських країн. Більшість 
науковців і практиків України, включаючи автора цієї статті, були категорич-
но проти цього. Врешті-решт це було визнано за необхідне, але аж за чверть 
століття. З одного боку, існування цієї функції давало змогу оперативно усу-
вати суттєві порушення закону. З іншого ж боку, особливо в умовах недоско-
налості судової системи, прокуратура постійно виконувала функції інших 
державних органів управління і контролю. В загальнонаглядовій діяльності 
прокуратури мав місце формалізм, що проявлявся, наприклад, у виявленні 
дріб’язкових, а не більш значних правопорушень з метою покращити статис-
тичні показники роботи.

 Нарешті цей гордіїв вузол розрубано, що дало змогу прокуратурі зосере-
дити увагу переважно на вирішенні питань нагляду за додержанням зако-
нів у сфері кримінального переслідування на досудовому розслідуванні й 
підтримання обвинувачення в суді. Вже ці сфери правозастосування цілком 
суміжні з судочинством, учасниками якого у тій чи іншій формі є прокуро-
ри. Це цілком відповідає Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального 
правосуддя  від 6 жовтня 2000 року. Подальші дискусії доцільно припинити.

 Не випадково в затвердженій Президентом України Стратегії реформу-
вання судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–
2020 роки від 20 травня 2015 року № 276-2015 прокуратуру визнано суміж-
ним із судовою владою правовим інститутом.

Вирішення складних проблем державотворення потребує системного, по-
глибленого аналізу, насамперед історичного, з урахуванням реалій сьогоден-
ня. Під час наукової дискусії щодо проблем організації і діяльності прокура-
тури слід враховувати як історичні етапи її розвитку, так і сучасність, напов-
нення реальним змістом ідеї правової держави, якою Україна проголосила 
себе у ст. 1 Основного Закону. При цьому не варто керуватися застарілими по-
стулатами, в тому числі стосовно напрямів діяльності прокуратури. Поглиб-
лене вивчення процесів функціонування прокуратури в Україні – важлива 
науково-практична проблема. 
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Михаил КОСЮТА

РОЛЬ И МЕСТО ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТИ

Исследована проблема места и роли прокуратуры Украины среди ветвей власти на со-
временном этапе создания государства. Обращено внимание на проблемные аспекты нор-
мативно-правового закрепления правового статуса прокуратуры в Украине и предлагают-
ся пути урегулирования указанных вопросов.
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Myhailo KOSIUTA

THE ROLE AND PLACE OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF UKRAINE 
IN THE SYSTEM OF POWER-SHARING

The problem of place and role of the Prosecutor’s Office of Ukraine among the branches of state 
power at the present stage of state-building. The author pays attention to problem aspects of 
the normatively-legal fixing of legal status of the Prosecutor’s Office in Ukraine and suggests ways to 
settlement the marked problems.

Keywords: Prosecutor’s Office of Ukraine; justice; branches of state power; functions; authority.


