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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми.  Історія та сучасність вітчизняної прокуратури багата 

зразками різних видів та модифікацій спеціалізованих прокуратур, зокрема: 

транспортних прокуратур (серед яких спеціалізовані прокуратури на морському, 

річковому, залізничному, повітряному транспорті тощо), природоохоронних та 

екологічних прокуратур, спец-прокуратур на особливо режимних об'єктах, 

трудових прокуратур, Прип’ятської спеціальної прокуратури, прокуратур з 

нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах. Спеціалізовані 

прокуратури створювались у різні історичні періоди відповідно до діючого у 

визначений період законодавства, а також до існуючих державних потреб. 

Сучасний період вітчизняного державотворення обумовлений необхідністю 

окремої спеціалізації органів прокуратури, передусім, у військовій та 

антикорупційній сферах. Утворення військової та Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратур передбачено Законом України «Про прокуратуру» 

від 14 жовтня 2014 року, що стало відповіддю на публічні інтереси українського 

народу.  У зв’язку з цим існує як наукова так і практична потреба комплексного 

дослідження обґрунтованості створення нових компонентів системи прокуратури 

(інших від територіальних органів загальної компетенції); історичного досвіду 

прокуратури в організації відповідних складових та його актуальності, 

враховуючи відхід прокуратури від виконання загально-наглядової функції; 

значення спеціалізації стосовно ефективності та продуктивності роботи, а також 

позитивних та негативних наслідків запровадження таких організаційних змін. 

Актуальним є й дослідження щодо перспектив утворення інших видів 

спеціалізації прокуратури в Україні, а також порівняльний аналіз зарубіжних 

підходів до створення таких спеціалізованих органів, чи їх аналогів. Отже існує 

очевидна необхідність проведення комплексного дослідження організаційно-

правових основ спеціалізації органів прокуратури. 

Питання спеціалізації органів прокуратури у різний час потрапляли у коло 

наукової уваги таких вітчизняних та закордонних дослідників як: В.И. Басков, 

О.В. Воронін, А.А Гавриленко, О.В. Головкін, Л.Р. Грицаєнко, О.А. Добрянський, 

К.М. Докучаєва, В.В. Долежан, І. В. Задоренко, О.О. Карпенко, В. Г. Клочков, 

О.С. Козачук, Т.М. Компанієць, М.В. Косюта, Дж. А. Кохен, В.М. Кравчук, 

В.І. Малюга, Н.К. Мартинов, Дж. Маскел, А.В. Матіос, О.Р. Михайленко, 

І.В. Назаров, Н.С. Наулік, В.Т. Нор, П. Паркінсон, М. Пісаріч, В.П. Пилипенко, 

М.А. Погорецький, С.В. Подкопаєв, Ю.Е. Полянский, Г.В. Попов, М.В. Руденко, 

Б.П. Сірко, М.М. Стефанчук, В.В. Сухонос, Г.А. Терехов,  О.О. Шандула, 

Е.О. Юсовських, М.К. Якимчук, та ін. Поряд з цим організаційні та правові 

основи спеціалізації органів прокуратури переважна кількість дослідників 

розглядала лише частково, у межах необхідних для інших тем наукових 

досліджень. На сьогодні в Україні існують праці, що розкривають окремі питання 

конкретних спеціалізованих органів, однак вбачається дефіцит наукових робіт, які 

б розкривали загальні засади спеціалізації усіх органів, які існували раніше, 

існують сьогодні та потенційно можуть бути утворені у системі прокуратури. 
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У зв’язку із вищевикладеними обставинами є необхідність детального 

наукового дослідження обраної теми, формування на її основі висновків та 

прогнозів, а також пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства. 

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

виконано в межах планів науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

досліджень «Теорія та практика адаптації України до законодавства ЄС» (номер 

теми 16 БФ 042-01, державна реєстрація 0116U002637) та кафедри правосуддя 

юридичного факультету. Тема затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 6 від 29 лютого 2016 р.).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формулювання науково обґрунтованих висновків стосовно організаційних та 

правових основ спеціалізації органів прокуратури для підвищення якості та 

ефективності роботи прокуратури України.  

Для досягнення зазначеної мети було поставлено наступні завдання: 

– з’ясувати загальну сутність спеціалізації шляхом застосування знань 

економічних наук і теорії управління (менеджменту) про спеціалізацію; 

– визначити категорію «спеціалізований орган прокуратури»; 

– виокремити та систематизувати позитивні ознаки, які обґрунтовували 

формування спеціалізованих органів прокуратури, а також негативні чинники які 

є потенційно можливі при організації таких органів; 

– визначити причини, які зумовлюють формування окремих 

спеціалізованих органів прокуратури, а не застосування виключно внутрішньої 

спеціалізації; 

– розкрити ознаки, за якими проводиться спеціалізація органів 

прокуратури; 

– систематизувати та проаналізувати інформацію про спеціалізовані органи 

прокуратури, які існували на українських землях у різні історичні періоди, та 

встановити основні причини, які змушували керівництво держави та прокуратури 

звертатись до ідеї спеціалізації у різні історичні періоди; 

– провести порівняльне дослідження організаційного та правового статусу 

спеціалізованих органів прокуратури за кордоном; 

– здійснити аналіз організаційного та правового статусу військової 

прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також наукове 

прогнозування шляхів розвитку організації та правового регулювання 

спеціалізованих органів прокуратури; 

– сформулювати пропозиції щодо внесення змін до законодавства України 

з метою удосконалення правової регламентації та закріплення переваг 

функціонування спеціалізованих органів прокуратури. 

Об’єктом дослідження є суспільні правовідносини щодо організації 

системи  прокуратури України. 

Предметом дослідження є правові та організаційні основи спеціалізації 

органів прокуратури в Україні. 
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Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та виконання завдань 

наукового дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового пізнання, а саме: історико-правовий метод пізнання є основним 

методом (який застосовується у підрозділах 1.1-1.8), для дослідження зародження та 

існування, а також нормативно-правового регулювання спеціалізованих органів 

прокуратури у різні історичні періоди. З метою розкриття сутності категорій 

«спеціалізація», «спеціалізований орган прокуратури», причин виникнення та 

ознаки, за якими здійснюється спеціалізація, змісту інших існуючих та пов’язаних 

явищ із спеціалізацією органів прокуратури застосовується діалектичний метод 

наукового пізнання (Розділ I - ІІІ). Наукове дослідження впливу спеціалізації на 

ефективність та продуктивність праці викликало потребу застосування методу 

економічного аналізу (підрозділ 2.1, 2.3, 2.4). Використання методів індукції та 

дедукції дозволило шляхом наукового розподілу явищ на компоненти, руху від 

окремого до загального дослідити зміст та ознаки спеціалізованих органів 

прокуратури та надати необхідні визначення (підрозділ 2.2, 2.5, 2.6). Застосування 

методів системного та системно-структурного аналізу дало можливість розкрити 

переваги та недоліки формування спеціалізованих органів у системі прокуратури, їх 

роль та місце у системі сучасних органів влади, проаналізувати проблемні питання їх 

функціонування (підрозділ 1.8, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2). Для дослідження організації та 

правового регулювання спеціалізованих органів прокуратури за кордоном був 

застосований метод компаративістики (підрозділ 3.3, 3,4). 

Теоретичну основу роботи складають наукові праці фахівців у сфері системи 

органів прокуратури, теорії прокурорської діяльності, кримінального 

процесуального, кримінального, міжнародного, адміністративного, конституційного 

права інших галузей права, а також економіки та теорії управління. 

Нормативно-правову основу дослідження складають положення 

Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів, інше законодавство України, відомчі 

акти Генерального прокурора. Основою дослідження історії правового 

регулювання стала значна кількість нормативно-правових актів періоду до та 

після 1917 року. Науковою основою дисертації є також міжнародні акти, 

законодавство інших держав. 

Емпіричну базу дослідження, що забезпечує достовірність викладених у 

дисертації наукових висновків та пропозиції, становлять офіційні звіти та 

аналітичні матеріали Генеральної прокуратури; військових прокуратур і 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; звіти та рекомендації міжнародних 

організацій; статистика кримінальних проваджень по злочинах за 2013-2017 роки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

новітнім і актуальним для української правової науки дослідженням  правових та 

організаційних основ спеціалізації органів прокуратури України. Дослідження має 

комплексний характер, його об’єктом є спеціалізовані органи, які існують 

сьогодні, а також ті які існували від часів зародження прокуратури на українських 

землях. Особливістю роботи є те, що в ній також розкрита сутність, природа, 
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призначення та характерні ознаки спеціалізованих органів прокуратури. Наукову 

новизну дисертації розкривають такі основні положення, зокрема: 

 

 

уперше: 

– сформульовано сучасні ознаки спеціалізованого органу прокуратури:  

спеціально сформована відповідно до законодавства та згідно публічного інтересу 

структурна одиниця системи прокуратури; здійснює функції, передбачені 

Конституцією та законами України; властива конкретизована юрисдикція за 

предметно-галузевою, об’єктною і (чи) суб’єктною ознакою; має особливі ознаки, 

які роблять його у більшій мірі придатним для ефективного і продуктивного 

виконання функцій в специфічних сферах суспільних відносин; очолюється 

керівником органу відповідного рівня; 

– виокремлено ряд особливостей, які зумовлюють формування окремих 

спеціалізованих органів прокуратури, а не застосування виключно внутрішньої 

спеціалізації: 1) концентрація зусиль і ресурсів у певних сферах правовідносин; 

2) застосування сучасних підходів до формування нового органу; 

3) екстериторіальність; 4) встановлення особливого правового статусу органу та 

організаційних особливостей; 5) накопичення і збереження досвіду та спеціальних 

знань органом, а не однією особою; 6) налагодження внутрішніх координаційних і 

субординаційних зв’язків, а також взаємодії з іншими правоохоронними органами. 

Консолідовано також потенційні негативні ознаки формування окремих 

спеціалізованих органів: 1) ризик неефективного розпорядження (менеджменту) 

ресурсами; 2) можливі ризики із залученням кадрів; 3) не врахування особливостей 

розташування та  взаємодії; 4) ризик обмеженого бачення суспільно небезпечних 

явищ; 

– запропоновано суб’єктну та об’єктну ознаки спеціалізації органів 

прокуратури. Суб’єктна ознака спостерігається у діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, яка взаємодіє з Національним антикорупційним 

бюро України. Об’єктна ознака вбачається у формуванні спеціалізованих 

прокуратур на особливо режимних об’єктах, а також Прип'ятської спеціальної 

прокуратури Київської області; 

– шляхом здійснення порівняльно-правового дослідження інституту 

спеціального прокурора в Україні та США, актуалізовано необхідність 

подальшого законодавчого розвитку цього інституту в нашій країні з урахуванням 

американського досвіду. Актуалізовано необхідність розробки законопроекту 

«Про спеціального прокурора»; 

удосконалено: 

– застосування знань економічних наук і теорії управління (менеджменту) у 

відношенні спеціалізації прокуратури. Встановлено, що спеціалізація суттєво 

впливає на підвищення ефективності та продуктивності праці до певної межі. 

Надмірна спеціалізація має протилежний ефект і значно знижує продуктивність та 

ефективність праці; 
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– систематизацію позитивних ознак спеціалізації прокурорів в системі 

прокуратури загалом, включаючи внутрішню. Наведено ознаки: 1) підвищення 

ефективності діяльності прокурорів, набуття необхідних спеціальних знань у 

визначеній предметній сфері; 2) розвантаження від справ певного виду органів 

загальної компетенції; 3) покращення якості прийняття рішень; 4) кращі результати 

швидкості роботи із справами; 5) вміння працювати з особливими видами доказів; 

6) бачення зв’язків між кримінальними справами, які на перший погляд є не 

пов’язаними; 

– ідеї розподілу спеціалізації у системі прокуратури на 1) спеціалізацію 

органів прокуратури (зовнішню) та 2) внутрішню спеціалізацію органів (у самому 

органі). Вбачається, що система прокуратури у більшій мірі відповідає засадам 

єдності та централізації у порівнянні із судовою системою (організованою на 

засадах інстанційності); 

– підхід стосовно виокремлення предметно-галузевої та функціональної 

ознаки спеціалізації органів прокуратури. Зроблено висновок про актуальність  

предметного-галузевої ознаки, а також про те що функціональна ознака сьогодні 

не є реалізованою, у зв’язку із тотожним складом функцій спеціалізованих та 

загальних органів; 

– систематизацію даних про спеціалізовані органи прокуратури, які 

існували на українських землях у різні історичні періоди. З’ясовано, що з початку 

XVIII ст. прокурорські функції у спеціалізованих органах виконували аудитори, 

фіскали, кригс-комісари (у військовій сфері), а також прокурори й стряпчі у 

кримінальній, казенній і релігійній сферах. У період СРСР діяли такі 

прокуратури: військові, трудові, транспортні прокуратури (з нагляду за 

додержанням законів на залізничному, морському, річковому, повітряному 

транспорті), природоохоронні, прокуратури на особливо режимних об’єктах 

(прокуратури на об’єктах військово-промислового комплексу), спеціалізовані 

прокуратури з нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах. Із 

1991 року була налагоджена робота Прип’ятської спеціальної прокуратури та 

екологічних прокуратур. Встановлено, що суб’єкти які виконували функції 

прокуратури у військах, у повній мірі є першим проявом спеціалізації органів 

прокуратури, де впроваджено цей організаційний підхід на системних засадах; 

– систематизацію основних причин, які змушували керівництво держави та 

прокуратури звертатись до ідеї спеціалізації у різні історичні періоди, серед них: 

1) підвищений інтерес держави або суспільства до конкретних сфер або відносин; 

2) особливі умови виконання функцій прокуратури; 3) ускладнення, негативні 

процеси у конкретних сферах суспільних відносин; 4) екстериторіальність; 

5) забезпечення незалежності від місцевих впливів; 

– аналіз ідей та законопроектів щодо запровадження в Україні інституту 

громадських обвинувачів; 

набули подальшого розвитку:  

– позиції щодо відповідності публічним потребам існування 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та необхідності протидії 
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неодноразово повторюваним законопроектам, які пропонують обмежити 

незалежність цього компоненту системи прокуратури;  

– положення стосовно відновлення наглядових повноважень органів 

військової прокуратури стосовно сектору оборони та безпеки до відновлення 

державного суверенітету на окупованих територіях; 

– ідеї щодо застосування більш гнучкого підходу стосовно визначення 

системи військових прокуратур у Законі «Про прокуратуру» відповідно до потреб 

екстериторіальності; 

– ідеї щодо наділення Генерального прокурора повноваженнями 

утворювати та ліквідовувати спеціалізовані органи прокуратури, без поширення 

таких повноважень на ті,  які визначені в Законі (тобто, окрім Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та військової прокуратури). 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне дослідження 

має теоретико-прикладний характер, його висновки та пропозиції можуть бути 

використані у: 

– навчальному процесі та навчально-методичній діяльності – під час 

викладання та підготовки навчальних посібників і підручників із навчальних 

дисциплін «Прокуратура України», курсів «Судоустрій України», «Кримінальний 

процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу України» (Акти 

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

27 листопада 2018 р. та Національної академії прокуратури України від 

20 листопада 2018 р.); 

– науково-дослідній діяльності  ̶ теоретичні положення та висновки 

дисертаційного дослідження можуть стати основою для подальших наукових 

досліджень не лише організації роботи спеціалізованих органів прокуратури, а й 

організації діяльності системи прокуратури у цілому (Акти впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 27 листопада 

2018 р. та Національної академії прокуратури України від 21 листопада 2018 р.); 

– правотворчій роботі – для удосконалення Закону України «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року, галузевих наказів Генерального 

прокурора, інших нормативно-правових актів (Акт впровадження у законотворчу 

діяльність Верховної Ради України від 6 грудня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації, висновки 

та практичні рекомендації розглядалися і обговорювалися на засіданні кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Окремі положення наукового дослідження доповідалися на 

всеукраїнських та  міжнародних науково-практичних конференціях: XII 

Загальнонаціональна конференція кіл наукових відділів права та адміністрації 

«Еволюція правової системи у світлі соціальних, економічних та політичних змін» 

(м. Вроцлав, Польща, 26-28 квітня 2017 р. ); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання державотворення» (м.  Київ, 19 травня 2017 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання реформування 

процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 
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практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Актуальні дослідження правової та історичної науки» (м. Тернопіль, 

15 березня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 5 наукових статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях 

України, які включені до міжнародних наукометричних баз, у 1 науковій статті, 

опублікованій у іноземному виданні (Польща), а також у 6 збірниках тез наукових 

доповідей міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначаються предметом, метою та 

завданнями наукового дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг роботи становить – 277 сторінок, основний текст – 216 

сторінок, список використаних джерел (включає 279 найменувань) – 30 сторінок, 

додатки – 15 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі визначено актуальність теми дослідження, рівень  її наукової 

розробленості, зазначено зв’язок дисертації із науковими програмами, окреслено 

мету й завдання дослідження, а також його об’єкт, предмет і методи, 

сформульовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, 

наведено дані про їх апробацію та публікації. 

Розділ 1 «Організаційна та правова природа спеціалізації органів 

прокуратури» – містить чотири підрозділи. 

У підрозділі 1.1 «Поняття спеціалізації у сфері суспільних відносин» 

аналізується явище та значення спеціалізації у суспільних відносинах. Особливу 

увагу відведено працям науковців із сфери економіки та теорії управління, таким 

як: Адам Сміт, Генрі (Анрі) Файоль, Макс Вебер та інші. Стверджується, що 

спеціалізація має суттєвий вплив на ефективність та продуктивність праці. 

Сукупний результат працівників, які спеціалізуються на певній роботі є 

багатократно вищим, аніж такої самої кількості осіб, що виконують всі операції 

особисто. Також працівники, які спеціалізуються на певній діяльності, швидше 

навчаються і засвоюють необхідні знання. Загалом розвиток спеціалізації є 

природнім та історично обумовленим процесом, у якому активні суспільні 

відносини потребують підвищення продуктивності та ефективності певної 

діяльності. Водночас обсяг знань зростає настільки, що виходить за межі 

можливості оволодіння ними однією особою. 

Паралельно з цим надмірна спеціалізація спричинює очевидний негативний 

ефект для результатів роботи підприємства, установи, організації. Обсяг та 

потреби спеціалізації також залежить від активності суспільних відносин. Якщо 

вони носять пасивний та повільний характер, тоді існує потреба в невеликій 

кількості працівників з меншим рівнем спеціалізації. Зростання такої активності – 

формує потребу у більш значному поділі праці. 
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Підрозділ 1.2 «Поняття спеціалізації органів прокуратури» шляхом 

системного аналізу та  використання дедуктивного методу розкриває сутність, 

призначення і природу відповідних понять. Визначення «спеціалізований орган 

прокуратури» надано на основі понять «державний орган», «орган прокуратури» і 

комплексного аналізу особливостей спеціалізованих органів. Стверджується, що 

територіальні органи прокуратури та спеціалізовані органи прокуратури діють як 

складові елементи системи прокуратури з метою досягнення загальних цілей 

інституту як складової державного механізму. Зазначається, що однаковий підхід до 

організації елементів будь-якої системи не дозволяє адаптувати її до реальних умов 

життя країни. Наявність 15 тис. працівників органів прокуратури відповідно до ст. 14 

Закону «Про прокуратуру» (2014 р.),  які працюють не системно, без координації та 

субординації, без забезпечення контролю та спеціалізації (у тому числі внутрішньої), 

поза сумнівом, не дасть можливості виконувати визначені законом функції 

прокуратури на належному рівні. Не можна очікувати від кожного прокурора 

високорівневого та детального розуміння всіх правових, професійних, технічних 

аспектів людської життєдіяльності. Недоцільним є очікування ефективної та 

швидкої роботи територіальних органів прокуратури в зоні проведення Операції 

об’єднаних сил. Утворення спеціалізованих органів прокуратури з особливим 

правовим статусом, організацією, компетенцією – є раціональним шляхом до 

посилення законності у суспільних відносинах. Таким чином система адаптується, 

створюючи нові компоненти, коли існуючі не мають можливості працювати 

ефективно.  

Враховуючи згортання повноважень прокуратури по здійсненню 

наглядових функцій за межами кримінального судочинства, формування 

спеціалізованих органів, які діють екстериторіально, – залишається актуальним, 

адже, навколишнє природнє середовище, організація суспільних відносин, 

економіка, новітні прояви злочинів, не обмежуються адміністративно-

територіальним поділом районів, регіонів і країн. 

У підрозділі 1.3 «Причини та підстави спеціалізації органів прокуратури» 

детально досліджуються характерні позитивні риси діяльності спеціалізованих 

прокуратур: підвищення ефективності та швидкості роботи, набуття експертних 

знань, покращення якості прийняття рішень, налагодження взаємодії зі слідчими 

та суддями, розвантаження загальних органів прокуратури, вміння працювати із 

особливими доказами та бачити зв’язки у кримінальних справах, а також 

потенційно можливі негативні риси: неефективне розпорядження ресурсами 

системи, кадрові проблеми, перехід існуючих проблем в системі прокуратури до 

новостворених органів, професійне «вигорання», співвідношення організації і 

територіального розміщення з вимогами КПК до кримінального провадження. 

Спеціалізації прокуратури України притаманний багаторівневий характер, 

реалізована спеціалізація органів (САП, військова прокуратура), департаментів, 

управлінь, відділів, індивідуальна спеціалізація прокурорів (прик. – спеціалізація 

прокурора територіального органу на злочинах у сфері обігу наркотичних засобів 

та психотропних речовин). 
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Зазначається, що в правовій демократичній державі створення 

спеціалізованих органів прокуратури у значній мірі обґрунтовується концепцією 

публічного інтересу, яка збалансовує вагомість державного і суспільного інтересу 

із приватним. 

У підрозділі 1.4 «Види та ознаки спеціалізації органів прокуратури» 

аналізуються підходи, за якими створювалися спеціалізовані органи прокуратури. 

Відмічається, що традиційними підходами до формування цих органів є організація 

їх за предметно-галузевою та функціональною ознакою. У зв’язку з цим проведено 

аналіз відповідних понять. У підрозділі досліджується актуальність таких ознак із 

врахуванням звуження наглядових повноважень прокуратури. Зазначається, що 

предметно-галузева ознака є комплексною і актуальною сьогодні, вона відображає 

концентрацію повноважень органу на галузях (сферах) та предметах (конкретних 

правовідносинах).  Водночас усі спеціалізовані органи прокуратури мають спільні 

функції, а тому функціональна ознака не виражає особливостей формування 

спеціалізованих органів прокуратури нині. Разом з цим пропонується застосування 

також суб’єктного та об’єктного підходу до визначення ознак спеціалізації. 

Підкреслюється можливість виокремлення інших ознак за якими може 

здійснюватися спеціалізація, однак більшість з них не носить універсального 

характеру. 

Розділ 2 «Історія спеціалізації органів прокуратури України» складається з 

трьох підрозділів і присвячений зародженню, історичному розвитку та правовому 

регулюванню спеціалізованих органів прокуратури, які існували на території 

України. 

У підрозділі 2.1 «Зародження спеціалізованих органів прокуратури на 

території України» аналізується становлення та історичні витоки такого органу, 

як прокуратура. Встановлено, що спеціалізація прокурорської діяльності почала 

формуватися у XVIII столітті, що відображено у тогочасному законодавстві 

Російської імперії. Пріоритетом для влади завжди було формування та розвиток 

армії та флоту імперії, де прокурорські функції покладалися на аудиторів, 

фіскалів та кригс-комісарів. Важливі функції виконували запроваджені владою 

генерал-аудитори, генерал-аудитор-лейтенанти, обер-аудитори та полкові 

аудитори. Правовий статус аудитора був врегульований у 1716 р. «Кратким 

изображением процессов или судебных тяжб» (рос.) – складовою Військового 

статуту. Загалом повноваження аудитора полягали в тому, що він мав добре 

володіти військово-судовим правом, бути присутнім в судових засіданнях, 

спостерігати за дотриманням форми судочинства, а у разі необхідності давати 

роз'яснення. У значній мірі саме аудитори вели судовий процес та були 

посередниками між потерпілим та обвинуваченим. 

На розвиток прокурорської системи на місцевому рівні значною мірою 

вплинув  Закон від 7 листопада 1775 року «Учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи» (рос.). Відповідно до частини 8 п. 405 Закону, до 

губернського прокурора для виконання його функцій призначалися два 

губернських стряпчих, а саме губернський стряпчий з кримінальних справ та 

губернський стряпчий з казенних справ. 
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Фундаментальним для військової прокуратури став затверджений 15 травня 

1867 року  Олександром II  «Устав военно-судебный» (рос.). Цим законом 

утворено спеціалізований орган, правова та організаційна природа якого і 

сьогодні відображена на системі військової прокуратури України. 

У підрозділі 2.2 «Спеціалізовані органи прокуратури у період з 1917 року до 

завершення Другої світової війни» досліджується правовий статус спеціалізованих 

органів прокуратури, які виникли у період після розпаду Російської імперії. 

Зазначається, що найбільша кількість спеціалізованих  прокуратур була саме у 

радянський період. Положенням про прокурорський нагляд від 28 червня 1922, 

згідно п. 7 передбачалася діяльність військових прокурорів при 

реввійськтрибуналах і військово-транспортних ревтрибуналах. Пізніше 

законодавством було передбачено діяльність спеціалізованих прокурорів при 

залізничних лінійних судах, а також реалізовано на практиці ідею створення 

водних транспортних судів і водної транспортної прокуратури. У 1925 році 

законодавством було також передбачено спеціалізовані трудові прокуратури. На 

жаль радянська влада також використовувала правоохоронні та судові органи як 

інструмент терору, така ситуація поширювалася і на прокуратуру. 

Підрозділ 2.3 «Історія та правовий статус спеціалізованих органів 

прокуратури в Україні після Другої світової війни по сьогодення» розкриває 

становлення та розвиток транспортної і військової прокуратури, органів 

прокуратури на особливо режимних об’єктах, природоохоронної та Прип’ятської 

спеціальної прокуратури, спеціалізованих прокуратур у пенітенціарній сфері 

протягом відповідного часового періоду. Підкреслюється що адміністративно-

територіальна організація загальних прокуратур не завжди підходить для протидії 

злочинності. Підґрунтям формування спеціалізованих органів прокуратури було 

особливе значення для держави конкретних сфер діяльності або процесів. 

Наприклад, військова прокуратура – сприяє розвитку військових сил держави, є 

інструментом забезпечення законності у військових формуваннях. 

Природоохоронна прокуратура сприяє забезпеченню суспільного або державного 

інтересу в сфері охорони навколишнього природнього середовища. Крім того 

причиною формування таких органів було ускладнення і негативні процеси у 

конкретних сферах суспільних відносин. Так злочинність у транспортній сфері 

зумовила створення транспортних прокуратур, після поліпшення ситуації у цій 

сфері, органи були ліквідовані. Водночас після поновлення негативних процесів, 

зростання рівня злочинності та безгосподарності органи транспортної 

прокуратури були відновлені. Загалом, спеціалізація органів прокуратури була 

одним із виявів адаптації прокурорської системи до нових умов на кожному 

історичному етапі, для виконання поставлених перед нею завдань. 

Розділ 3 «Організаційний та правовий статус сучасних спеціалізованих 

органів прокуратури» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Спеціалізація органів прокуратури в зарубіжних країнах: 

порівняльно-правовий аспект» досліджується історія та сучасний правовий статус 

спеціалізованих органів прокуратури, які існують за кордоном. Спеціалізація 

органів прокуратури у військовій та антикорупційній сфері є поширеною у світі. 
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Значну увагу було присвячено інституту спеціального прокурора США. Цей 

особливий інститут вступає в дію у виняткових обставинах, коли кримінальне 

провадження пов’язане із значною  увагою суспільства та реальним або 

потенційним конфліктом інтересів органів, що за звичайних обставин 

уповноважені проводити досудове розслідування та обвинувачення. У таких 

випадках Генеральним прокурором призначається незалежний юрист-

професіонал, який не перебуває на державній службі, йому надаються у 

розпорядження кадри органів досудового розслідування, повна свобода для 

залучення інших спеціалістів, а також бюджетне фінансування. Таким ad hoc 

шляхом у США неодноразово притягувалися до відповідальності особи, які мали 

впливовий соціально-політичний статус. Після завершення провадження 

спеціальний прокурор повертався до своєї постійної роботи (адвокатської, 

наукової та ін.). 

Аналізується правовий статус, організація та суб’єкти, які здійснюють 

функції військової прокуратури в Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі, а саме 

корпусу Генерального судового представника (Judge Advocate General's Corps) у 

США та Корпусу судових представників (Military Advocate General’s Corps) в 

Ізраїлі. Дані органи утворені із моменту здобуття незалежності зазначених держав 

та уповноважені виконувати не лише функції обвинувачення, а й захисту. Вони 

входять до складу збройних сил, а їх кадри мають статус військовослужбовців. 

Водночас ключову увагу у правовому регулюванні відведено забезпеченню 

незалежності їх представників від військового командування. 

У підрозділі 3.2 «Організаційний і правовий статус Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури» досліджуються причини та етапи створення, 

правове регулювання та організація Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури (САП). Обґрунтовується необхідність формування такого органу з 

огляду на сучасний стан правовідносин. У даному контексті розкривається 

активна роль міжнародних партнерів та взяті Україною зобов’язання, у тому числі 

у зв’язку із Угодою про асоціацію із ЄС та програмою співпраці з МВФ. 

Наголошується на винятковій важливості незалежності САП у виконанні 

покладених функцій. Наводяться приклади законопроектів, які обмежують цей 

ключовий принцип та прогнозуються дії впливових учасників суспільних 

відносин у напрямку посилення контрою над САП. Зазначається, що враховуючи 

підслідність НАБУ відповідно до ст. 216 КПК України, поява таких 

законопроектів – невипадкова та є додатковим підтвердженням особливої 

важливості незалежного процесуального керівництва у досудовому розслідуванні 

корупційних злочинів стосовно вищих посадових осіб. Беручи до уваги засади 

змагальності у кримінальному процесуальному законодавстві, тільки незалежний 

орган може ефективно  виконувати функцію обвинувачення у судовому процесі. 

У підрозділі 3.3 «Організаційний і правовий статус органів військової 

прокуратури» аналізуються умови формування, правове регулювання, структура, 

компетенція органів військової прокуратури.  Підкреслюється особлива важливість 

формування таких спеціалізованих органів незалежними від військового 

командування. Тільки реальне втілення принципу незалежності в роботі військових 
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прокурорів сприятиме прийняттю ними найефективніших рішень та продуктивності 

діяльності системи військової прокуратури загалом.  Також підтримується 

необхідність приналежності відповідним прокурорам статусу військовослужбовців.  

У підрозділі схвалюється утворення військової прокуратури об’єднаних сил 

на правах регіональної. Разом з цим піддається сумніву необхідність визначення 

структури військових прокуратур у додатку до Закону «Про прокуратуру» від 

2014 р. Крім того підтримується ідея тимчасового наділення органів військової 

прокуратури повноваженнями здійснювати нагляд за дотриманням законів у 

секторі оборони та безпеки. У період здійснення особливих зусиль для 

відновлення суверенітету над окупованими територіями, такий крок надав би 

можливість найшвидшим чином посилити законність в оборонній сфері держави. 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті дисертаційного дослідження було вирішено наукове завдання 

по формуванню висновків, пропозицій та наукових прогнозів стосовно 

організаційного та правового статусу спеціалізованих органів прокуратури, а 

саме: 

1. Застосування знань економічних наук і теорії управління (менеджменту) 

про спеціалізацію допомогло встановити, що: 1) спеціалізація праці має значний 

вплив на її продуктивність; 2) вплив спеціалізації на продуктивність праці 

проявляється у зростанні продуктивності праці, або ж її спаді; 3) існує рівень 

спеціалізації, який надає найбільшу користь продуктивності праці – 

найефективніший; 4) введення спеціалізації від початкового етапу до рівня 

найбільш корисного здійснює значний позитивний вплив на продуктивність 

праці; 5) надмірна спеціалізація несе відвертий негативний вплив на 

продуктивність праці. Поняття «спеціалізація» можна визначити як – 

концентрація повноважень, знань, діяльності на визначеному напрямку 

застосування. 

2. Надано визначення спеціалізованого органу прокуратури – це спеціально 

сформована відповідно до законодавства та згідно з публічним інтересом 

структурна одиниця системи прокуратури, яка здійснює функції, передбачені 

Конституцією та законами України,  із конкретизованою юрисдикцією за 

предметно-галузевою, об’єктною і (чи) суб’єктною ознакою, яка також наділена 

особливими рисами, що роблять її у більшій мірі придатною для ефективного і 

продуктивного функціонування в особливих сферах суспільних відносин, 

очолювана керівником органу відповідного рівня. 

3. Виокремлено та систематизовано позитивні ознаки, які обґрунтовували  

спеціалізацію в прокуратурі, а також потенційні негативні ознаки. Серед 

позитивних встановлено: 1) підвищення ефективності діяльності прокурорів; 

2) розвантаження територіальних органів; 3) покращення якості прийняття 

рішень; 4) кращі результати швидкості роботи; 4) більш тісна і налагоджена 

взаємодія прокурорів зі слідчими та суддями; 5) вміння працювати з особливими 

типами доказів; 6) бачення зв’язків між кримінальними справами, які на перший 

погляд є не пов’язаними.  
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Виокремлено ризики спеціалізації: 1) неефективне розпорядження 

(менеджмент) ресурсами в системі; 2) можливі ризики у кадровій роботі; 3) не 

врахування розташування та питань взаємодії із органами з якими 

спеціалізованим прокуратурам необхідно взаємодіяти; 4) потенційний ризик 

обмеженого бачення суспільно небезпечних явищ. 

4. Встановлено, що загальний підхід організації органів прокуратури 

відповідно до адміністративно-територіального поділу – часто не спрацьовує, а 

тому без спеціальних органів очікувати ефективного та продуктивного виконання 

завдань складно. Крім того спеціалізовані органи прокуратури це також елемент 

системи прокуратури, який робить її дієвою та адаптивною до нових викликів, що 

служить інтересам суспільства, всій системі прокуратури, включно із її 

територіальними елементами. 

Окремо наведено позитивні ознаки формування спеціалізованих органів, а 

не використання лише внутрішньої спеціалізації: а) концентрація зусиль і 

ресурсів на визначній сфері правовідносин; б) формування спеціалізованого 

органу на якісних засадах є простішим завданням у порівнянні з реформуванням 

всієї системи в цілому; в) екстериторіальна робота; г) накопичення і збереження 

знань та досвіду цілим органом;  д) перевага координаційних і субординаційних 

зв’язків команди у порівнянні з роботою спеціаліста-індивідуала. 

5. Здійснено аналіз ознак за якими реалізується спеціалізація органів 

прокуратури. Традиційно в наукових джерелах виокремлюється предметно-

галузева і функціональна ознаки. Встановлено, що предметно-галузева ознака, яка 

відображає поєднання конкретного (предмет) та загального (галузь) є актуальною 

і сьогодні. Водночас функціональна ознака на сучасному етапі не відображається 

при створенні спеціалізованих органів прокуратури. Всі спеціалізовані органи 

прокуратури на сьогодні виконують однакові функції, а саме ті, що передбачені 

Конституцією та законодавством. 

Разом з цим визначено суб’єктну та об’єктну ознаку спеціалізації органів 

прокуратури. Суб’єктна ознака сьогодні втілена у діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, яка взаємодіє з Національним антикорупційним 

бюро України, підслідність якого відповідно до ст. 216 КПК України спрямована 

на вищих посадових осіб України, які вчинили корупційні злочини. Об’єктна 

ознака вбачається у діяльності військових прокуратур, однак вона більш яскраво 

відображалася у Прип’ятської спеціальної прокуратури та прокуратур на 

особливо-режимних об’єктах. 

6. З’ясовано, що в історичному аспекті спеціалізації із початку XVIII ст. 

прокурорські функції у спеціалізованих органах виконували аудитори, фіскали, 

кригс-комісари (у військовій сфері), а також прокурори й стряпчі у кримінальній, 

казенній і релігійній сфері. Наступний етап розвитку цей інститут здійснив із 

прийняттям Військово-судового статуту та Військово-морського статуту 

1867 р.р., із формуванням окремих систем військової прокуратури та військово-

морської прокуратури. Їх прокурори взаємодіяли із системою спеціалізованих 

судових органів, а саме: військовими судами та військово-морськими судами. 



14 
 

Встановлено, що протягом існування СРСР діяли такі спеціалізовані 

прокуратури: військові, трудові, транспортні прокуратури (з нагляду за 

додержанням законів на залізничному, морському, річковому, повітряному 

транспорті), природоохоронні, прокуратури на особливо режимних об’єктах 

(прокуратури на об’єктах військово-промислового комплексу), спеціалізовані 

прокуратури з нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах. 

Зі здобуттям незалежності України була налагоджена робота Прип’ятської 

спеціальної прокуратури та екологічних прокуратур. Станом на 2018 р. із 

спеціалізованих органів залишились лише Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура та військова прокуратура. 

Основними причинами, які змушували керівництво держави та прокуратури 

звертатись до ідеї спеціалізації у різні історичні періоди, були: а) особливий 

інтерес держави або суспільства до конкретних сфер або відносин, явищ та 

процесів; б) особливі умови виконання функцій прокуратури; в) ускладнення, 

негативні процеси у конкретних сферах суспільних відносин; 

г) екстериторіальність юрисдикції; д) забезпечення незалежності від місцевих 

впливів. 

7. Встановлено, що створення спеціалізованих органів прокуратури має 

значне поширення у багатьох державах. Широко застосовуваною є практика 

формування спеціалізованих прокуратур у сфері протидії корупції, економічній 

злочинності, набуває поширення формування спеціалізованих органів 

прокуратури у сфері протидії кіберзлочинності. У країнах для яких велике 

значення мають питання оборони та безпеки функціонують військові 

прокуратури. У правовому регулюванні таких країн як США та Ізраїль особливу 

увагу приділено забезпеченню незалежності офіцерам, які здійснюють 

обвинувачення від військового командування. 

Дослідження історії, правового статусу та організації роботи спеціального 

прокурора США підтверджують ефективність такого інституту, де незалежний 

юрист-професіонал залучається державою для розслідування та обвинувачення 

стосовно найвпливовіших осіб країни. Запропоновано почати удосконалення 

інституту спеціального прокурора в Україні, який передбачений ст. 111 

Конституції України. Впровадження такого суб’єкта в законодавство є реальним, 

підтвердженим закордонною практикою та таким, що відкриє нові перспективи у 

притягненні до відповідальності осіб, які мають найвпливовіший статус у країні. 

Крім того це потребуватиме фінансування з Державного бюджету лише на час 

відповідного кримінального провадження. 

8. Дослідження законопроектної роботи стосовно визначення правового 

статусу та організації САП дозволяють зробити прогноз про ймовірні активні дії 

окремих політичних груп в українському політикумі, які будуть направлені на 

обмеження незалежності антикорупційного органу прокуратури, шляхом 

спрощення вирішення кадрових питань. 

Враховуючи актуальність функціонування військової прокуратури у час 

протидії зовнішній військовій агресії, запропоновано тимчасове (щонайменше на 

період ведення військових дій) наділення цих спеціалізованих органів 
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наглядовими повноваженнями для швидшого забезпечення законності у сфері 

оборони. Суспільна небезпечність правопорушень у секторі оборони, 

протиправність значної частини з яких є очевидною (у т. ч. в оборонно-

промисловому комплексі, в місцях збереження військового майна, що має 

стратегічне значення), інколи має величезне значення. Нерідко тривалість 

проваджень на судовій та інших стадіях, перешкоджає зупиненню правопорушень 

та настанню відповідальності. 

9. З метою удосконалення правової регламентації статусу спеціалізованих 

органів прокуратури пропонуються доповнення до пункту 9 розділу XV 

«Перехідні положення» Конституції України; ч.1 ст.7, ч.1 ст.9, ч.1 ст.69, ч.2 ст.71, 

Розділу XIII, Додатку до Закону «Про прокуратуру». 
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АНОТАЦІЯ 

 

Єременко Ю.А. Правові та організаційні основи спеціалізації органів 

прокуратури в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

У роботі досліджуються теоретичні, правові та організаційні основи 

спеціалізації органів прокуратури. Розкрито поняття спеціалізації органів, 

причини та підстави спеціалізації, види та ознаки спеціалізації органів 

прокуратури. Також досліджено сутність спеціалізації у суспільних відносинах. 

У дисертаційному дослідженні детально аналізується історична ґенеза 

формування таких органів від зародження прокуратури на території України до 

наших днів. Встановлено причини, які змушували керівництво прокуратури та 

держави до застосування такого організаційного підходу. 

Аналізується організаційний та правовий статус сучасних спеціалізованих 

органів прокуратури за кордоном та в Україні. Особливу увагу відведено 

інституту спеціального прокурора США. 

Вносяться пропозиції  стосовно удосконалення правової регламентації 

системи прокуратури для підвищення ефективності її діяльності, шляхом 

використання спеціалізації. 

Ключові слова: спеціалізований орган прокуратури, система, військова 

прокуратура, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, організація. 

 

АННОТАЦИЯ 
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Еременко Ю.А. Правовые и организационные основы специализации 

органов прокуратуры в Украине. – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования 

и науки Украины. – Киев, 2018. 

В работе исследуются теоретические, правовые и организационные основы 

специализации органов прокуратуры. Раскрыто понятие специализации органов, 

причины и основания специализации, виды и признаки специализации органов 

прокуратуры. Также исследована сущность специализации в общественных 

отношениях. 

В диссертационном исследовании подробно анализируется генезис 

формирования таких органов от зарождения прокуратуры на территории Украины 

до наших дней. Установлены причины, которые заставляли руководство 

прокуратуры и государства к применению такого организационного подхода. 

Анализируется организационный и правовой статус современных 

специализированных органов прокуратуры за рубежом и в Украине. Особое 

внимание отведено института специального прокурора США. 

Вносятся предложения по совершенствованию правовой регламентации 

системы прокуратуры для повышения эффективности ее деятельности путем 

использования специализации. 

Ключевые слова: специализированный орган прокуратуры, система, 

военная прокуратура, Специализированная антикоррупционная прокуратура, 

организация. 

 

ANNOTATION 

 

Yeremenko Yu. A. Legal and organizational foundations of the prosecutor's 

offices specialization in Ukraine. – Qualifying scientific work in the form of 

manuscript. 

Dissertation for the candidate of legal sciences degree, specialty 12.00.10 – 

Judiciary; Public prosecution and Advocacy. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This dissertation reveals the theoretical, legal and organizational foundations of 

the specialization of the prosecutor's office. It reveals the phenomenon of specialization 

in the public relations and its influence on efficiency and productivity of labor. The 

research determines this specialization as the concentration of authority, knowledge, 

activity, in the definite direction of application. 

In addition, this research gives the definition of the prosecutor's office and the 

specialized prosecutor's office. The author explains the essence of the specialization of 

the units, the reasons and grounds for specialization, types and characteristics of the 

specialization of the prosecutor's offices. A specialized prosecutor's office can be 

considered as the special unit of the prosecutor's office system, formed purposely 
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according to the legislation and public interests. It carries out the functions provided by 

the Constitution and the laws of Ukraine, and has specific jurisdiction in accordance to 

the subject-sectoral, object or subject-orientated matters.  This unit is endowed with 

special features that make it more suitable for efficient and productive functioning in 

specific areas of social relations. Also it is headed by the head-prosecutor. 

In addition to the subject-branch and functional feature of specialization, the 

author proposes to point out the object-orientated and subject-orientated specialization. 

The specialization of the prosecutor's office allows to adapt specialized units to the 

activity in specific spheres, but also the whole system to work in special conditions. It 

will help to apply new scientific ideas in newly formed bodies, to assemble, preserve 

and transfer experience of the prosecution in the areas which require special knowledge. 

The dissertation identifies the number of advantages of the formation of such units. It 

also emphasizes the importance of the internal specialization in units (such as 

departments, or an individual prosecutor).  

Specialization is the concentration of efforts and resources on a definite area of 

legal relations, in processes that have a significant public interest. It adapts the 

prosecutor's office to the processes in the country. Another advantage is the possibility 

of applying modern approaches in the formation of a new body, instead of reforming the 

prosecutor`s office in a whole, that requires the significant material resources and time. 

It will also give the possibility to strengthen the principle of independence of 

prosecutors of these specialized units. The positive feature is extraterritorial work, 

regardless of the administrative-territorial division of the state. A positive opportunity is 

to establish a special legal status and organizational features for the unit in order to 

adapt to the special conditions of work. An advantage is also the accumulation and 

preservation of experience and special knowledge not only by prosecutors individually 

but by the whole unit. It is necessary to establish internal coordination and subordinate 

links between specialists, whose teamwork should be more powerful in comparison 

with the individual specialists. A useful feature is establishing sustainable cooperation 

with other law enforcement agencies, judicial authorities, and the public, not only 

between individual workers, but also between the agencies in whole. 

The thesis analyzes in detail the historical genesis of the formation of such bodies 

from the birth of the prosecutor's office in Ukraine to the present day. At the beginning 

of the XVIII century, prosecutorial functions in the military sphere were carried out by 

auditors, fiscals, and krieg-commissars. The research identifies the reasons why the 

prosecutor's office and the state use such an organizational approach. First of all it is 

because the special interest of the state or the society in the specific spheres of relations 

and processes. 

The author reviews the organizational and legal status of modern specialized 

prosecutor's offices abroad and in Ukraine. Foreign practice reveals the active formation 

of such units in other countries. Creation of the Specialized Anti-Corruption 

Prosecutor's Office and the military prosecutor's office in Ukraine at the present stage is 

in public interest. At the same time, it is important to ensure the independence of these 

bodies. The particular attention is also paid to the institute of the special prosecutor in 

the United States of America. An independent professional lawyer who is not a part of 
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state authorities has repeatedly ensured a qualitative investigation and prosecution of 

persons who had a special status. The research suggests to develop a similar institution 

in Ukraine. 

Key words: specialized prosecutor's office, system, military prosecutor's office, 

specialized anti-corruption prosecutor's office, organization. 

 

 


