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МісЦЕ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  
В сИсТЕМі ОРГАНіВ ПУБЛіЧНОЇ ВЛАДИ 

Останнім часом відбувається пошук шляхів вдосконалення правових 
засад організації та діяльності прокуратури України. Так, нещодавні кон-
ституційні зміни в частині функцій прокуратури значною мірою загостри-
ли увагу до її місця в системі органів публічної влади. З прийняттям За-
кону України «Про прокуратуру» в редакції 2014 року було визначено 
і закріплено систему та засади діяльності прокуратури, її функціональне 
призначення. На сучасному етапі одним з найбільш дискусійних моментів 
щодо ролі прокуратури у державному механізмі залишається питання її 
місця в системі органів публічної влади. 

Публічна влада являє собою певну систему, в якій інституційну скла-
дову утворюють органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування. Дія такої влади поширюється на відповідну територію за тери-
торіальним принципом та забезпечує захист прав, свобод і законних ін-
тересів громадян, безпеку держави та суспільства, вирішує питання 
розвитку у різноманітних сферах. Беручи до уваги систему органів пу-
блічної влади, є необхідність визначити, чи дійсно прокуратура є не- 
від’ємною її складовою.

У Законі України «Про прокуратуру» чітко закріплено систему орга-
нів прокуратури, і цей перелік є вичерпним. У свою чергу відповідно до 
статті 7 цього ж Закону єдність цієї системи забезпечується єдиними за-
садами організації та діяльності прокуратури, єдиним статусом прокуро-
рів, єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів, 
фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України 
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та вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами про-
курорського самоврядування [1]. Визначення чіткої системи, принципів 
та засад організації і діяльності дає можливість проводити органам про-
куратури злагоджену роботу в межах правового простору країни.

Конституція України у ст. 121 закріплює перелік функцій прокуратури, 
серед яких підтримання державного обвинувачення в суді, представництво 
інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, до-
судове слідство, нагляд за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи гро-
мадян, нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, до-
держанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами [2]. На 
основі аналізу законодавчо закріплених функцій прокуратури, можна зро-
бити висновок про існування взаємозв’язку між органами прокуратури та 
деякими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, 
тобто органами публічної влади, у процесі реалізації цих функцій. 

Про такий взаємозв’язок свідчить і порядок призначення та звільнен-
ня з посади Генерального прокурора України, в якому беруть участь 
Верховна Рада та Президент України. Нарешті, з аналізу законодавчо 
визначених повноважень прокурора також чітко простежується взаємодія 
між органами публічної влади, що дає ґрунтовні підстави вважати, що 
прокуратура дійсно є складовою цієї системи.

У науковій літературі поширеною є думка, з якою варто погодитися, 
що винесення функцій прокуратури в окремий розділ Конституції Укра-
їни свідчить про те, що прокуратура функціонально не входить до жодної 
з гілок влади та є самостійною системою. Зокрема, цілком поділяємо за-
уваження С. Г. Кехлерова, що «питання про те, яким чином прокуратура 
співвідноситься з класичною теорією поділу влади, практичного значення 
не має. Головним є те, що це конституційний орган. А тим, хто все ж 
бажає визначити це місце, треба виходити не з формально догматичного 
тлумачення теорії поділу влади, а з нинішніх реалій державного будівни-
цтва та організації влади» [3, с. 5]. І дійсно, прокуратура є одним з декіль-
кох органів у державі, які не можуть бути віднесені до будь-якої з гілок 
влади, і тим більше до органів місцевого самоврядування. Отже, сучасна 
прокуратура як єдина система виконує свої власні функції, покладені на 
неї законодавством України, відокремлено від втручання органів держав-
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ної влади чи органів місцевого самоврядування, в чому полягає її окреме, 
особливе місце у системі органів публічної влади.

В умовах становлення нової української державності прокуратура 
потребує певної модернізації, яка повинна проходити з урахуванням як 
міжнародного правового досвіду, так і відповідати особливостям нашої 
країни, і протікати у загальному руслі державно-правового розвитку. 
Таким чином, процес удосконалення організації та діяльності прокурату-
ри повинен враховувати реально сформовану в країні ситуацію у сфері 
захисту прав і свобод людини, загальних інтересів українського суспіль-
ства і держави в цілому.
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ДО ПИТАННЯ ЗНАЧЕННЯ ДОсВіДУ  
сУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 р.  

ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ

У становленні державності незалежної Української держави однією 
з найскладніших проблем була і залишається проблема місця і ролі в ній 
прокуратури. Не випадково у прийнятій 28 червня 1996 р. Конституції 




