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(м. Київ, вул. Володимирська, 60)

ВІДГУК
офіційного опонента -

доктора юридичних наук, професора Руденка Миколи Васильовича, 
на дисертацію Стефанчук Марини Миколаївнина тему 

«Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації 
прокуратурою України представницької функції», подану до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктораюриднчних наук за 
спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність теми дослідження.На сьогоднів Україні 

відбувається істотне реформування вітчизняної прокуратури в рамках 

судової реформи, що викликане євроінтеграційними процесами, зокрема, 

необхідністю приведення національного законодавства у сфері діяльності 

прокуратури до європейських стандартів. У зв’язку із зазначеним було 

змінено низку функцій прокуратури, в тому числі суттєвих змін зазнала 

діяльність останньої стосовно представництва інтересів у суді.

Така докорінна зміна функціонального навантаження на органи 

прокуратури потребує в першу чергу доктринального переосмислення 

концепції її діяльності з реалізації функції представництва, формування 

нового механізму, який би забезпечував повноцінний захист та охорону 

інтересів в умовах нової парадигми функціонування органів прокуратури.

При цьому, доволі важливим є наукове обґрунтування не лише 

загальних підходів та концепцій, але й комплексного бачення, що включає 

в себе і організацію діяльності прокуратури, яка в умовах реформування 

повинна стати визначальним фактором ефективності та якості реалізації 

покладеної на неї представницької функції.

У цьому аспекті,дисертаційне дослідження М.М. Стефанчук на тему 

«Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Тараса Шевченка,
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прокуратурою України представницької функції» є надзвичайно 

актуальним та практично затребуваним.

Також слід підкреслити, що значимість й актуальність 

дисертаційного дослідження М.М. Стефанчук визначається і тим, що воно 

виконано безпосередньо у період реформування системи судоустрою, що 

дає реальну можливість вважати його вагомою науковою основною для 

подальшого реформування органів прокуратури.

Дисертаційне дослідження М.М. Стефанчук має пов’язаність із 

науковими програмами, планами, темами, оскільки здійснювалось в рамках 

основного напряму наукових досліджень Національної академії прокуратури 

України «Здійснення органами прокуратури конституційних функцій: 

проблеми теорії і практики» (номер державної реєстрації -  0116Ш05370), а 

також вписується в рамки Стратегії реформування судоустрою, судочинства 

та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 року №276/2015, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого постановою 

Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509-УІІ1, Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України 

від 3 березня 2016 року.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих V дисертації.Дисертаційна робота, що 

виконана М.М. Стефанчук, характеризується комплексним та 

системнимпідходом до предмету дослідження.

Структура дисертація складається ізвступу, чотирьох розділів, 

висновків,списку використаних джерел та додатків. Вона повністю 

кореспондується з метою і завданнями дослідження, дозволяє логічно, 

послідовно та системно розглянути всіпроблеми, визначені автором.

Обґрунтованість положень дисертаційного дослідження 

підтверджується також критичним аналізом наявнихлітературних джерел
2
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та нормативно-правових актів з проблематики діяльності органів 

прокуратури щодо реалізації представницької функції.

Результати проведеного дисертаційного дослідження мають високий 

ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості, що обумовлено 

використанням відповіднихнаукових методів: діалектичного,

індуктивного, дедуктивного, аналізу, синтезу, моделювання та інших. Все 

це дозволилосформулювати дисертантцінизку концептуальних наукових 

положень,висновків та рекомендацій.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертаціїне викликає 

сумнівів.Положення дисертаційного дослідження ґрунтуються на

об’єктивних теоретичнихдослідженнях, висновки є достовірно 

обґрунтованими та базуються натеоретичних судженнях автора.

Особливо цінним є те, що дисертація має практичнуспрямованість, 

оскільки її висновки, пропозиції та рекомендаціївпроваджено і 

використовуються у науковій сфері, правотворчості,правозастосуванні та 

навчальному процесі.

Наукові положення, що виносяться дисертанткою на захист, є 

новими, обґрунтованими та достовірними. Так, зокрема, заслуговує уваги 

те, що М.М. Стефанчук розроблено та обґрунтовано концепцію реалізації 

прокуратурою представницької функції, як єдиної функції, в межах якої 

здійснюється діяльність прокуратури України поза межами кримінальної 

юстиції.

На схвалення заслуговує позиція дисертантки щодо формування 

наукового глосарію, оскільки кожному терміно-поняттю, яке вона вводить 

в науковий обіг, надається доктринальне визначення, що, безумовно, 

спрощує сприйняття запропонованої концепції, надає роботі характеру 

визначеності та структурованості.

Цінною є позиція М.М Стефанчук щодо розуміння правової категорії 

«виключні випадки» (с. 158-159 дисертації), яка введена законодавцем у
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статтю 131-1 Конституції України для окреслення підстав та умов 

реалізації прокуратурою представницької функції. Заслуговує також на 

підтримку твердження дисертантки про те, що перелік цих випадків не 

повинен бути закритим (вичерпним), а має бути динамічним, тобто 

залежати від визнання державою необхідності задоволення певної потреби 

суспільства, що формується в конкретний історичний період, а отже 

повинен визначатися ситуативно, відповідно до потребуючих захисту 

публічних інтересів в конкретний історичний період (с. 163-164 

дисертації).

Правильною є позиція М.М. Стефанчук, за якої вона вважає, що 

підстава реалізації прокуратурою представницької функції поділяється на: 

нормативно-правову підставу (закріплення такої діяльності у нормах 

законодавства) та фактичну підставу (наявність фактів незаконного 

(протиправного) впливу (чи загрози такого впливу) на публічний інтерес, 

внаслідок якого він зазнає звуження чи знищення (ураження), або ж за 

яких звужується чи знищується правовий механізм його реалізації та/або 

захисту)(с. 168 дисертації).

Особливо слід відмітити системний підхід дисертантки, який вона 

демонструє при дослідженні моделей діяльності прокуратури щодо 

реалізації представницької функції у світі. При цьому вона здійснює 

ґрунтовний аналіз як конституційно-правової регламентації, так і 

врегулювання цих правовідносин на рівні спеціального законодавства про 

прокуратуру. На підставі проведеного дослідження М.М. Стефанчук 

доходить правильного висновку, що правова регламентація повноважень 

прокуратури поза межами кримінальної юстиції щодо реалізації 

представницької функції за законами окремих держав Європейського 

Союзу не має єдиного правового стандарту та характеризується 

відсутністю правової одноманітності з переважаючою тенденцією до 

уникнення чіткого визначення повноважень прокуратури поза сферою 

кримінальної юстиції щодо представництва інтересів в суді у спеціальних
4
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законах про прокуратуру (у разі їх наявності в законодавчому просторі 

відповідної держави) та визначення цих повноважень у відповідних 

процесуальних законах(с. 228-229 дисертації).

На позитивне схвалення заслуговує підхід автора щодо

обґрунтування необхідності запровадження прокурорського менеджменту 

як діяльності щодо управління органами прокуратури, спрямовану на 

забезпечення їх ефективної роботи в процесі реалізації наданих 

прокуратурі функцій з метою досягнення цілей та завдань, визначених 

Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» та іншими 

нормативно-правовими актами. При цьому нею доволі глибоко 

аналізуються як загальні засади прокурорського менеджменту, так і його 

акмеологічні, тектологічні та праксеологічні засади.

Окремо слід відмітити і те, що в дисертаційній роботі автором 

широко використовуються праці іноземних авторів, зарубіжне 

законодавство та аналізується практика його застосування, що надає роботі 

не тільки методологічного, але й компаративістського забарвлення.

Цінним у дисертаційній роботі також є авторські пропозиції 

удосконаленнячинного законодавства, зокрема щодо вдосконалення 

правового статусу прокурора при реалізації представницької функції 

(с. 113-116 дисертації).

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих 

працях. Основні положення та висновки, що містяться у дисертаційній 

роботі,достатньо повно та адекватно відображені у тридцяти восьми 

статтях, із яких тридцять опубліковано у наукових фахових виданнях 

України з юридичних наук, вісім -  у наукових періодичних виданнях 

інших держав, та дев’ятнадцяти тезах наукових конференцій.

Зміст авторефератуу повній мірі відповідає текстудисертації.

Науковий аналіз представленої роботи дозволяє відзначити, 

щодисертаційне дослідження проведено на високому теоретичному рівні

5
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ізаслуговує в цьому стані найвищої оцінки. Робота викладена на високому 

мовно-літературному рівні.

Зауваження щодо змісту дисертації. У цілому високо оцінюючи 

змістдисертаційного дослідження, слід звернути увагу на те, що не з усіма 

науковими положеннями і висновками, викладеними у дисертаційній 

роботі, можна беззастережно погодитись. Це, власне, й стане предметом 

дискусії під час її захисту, але дисертантці не можна відмовити у розумінні 

піднятих нею проблем, послідовності та логіці їх дослідження, переважно 

власного бачення щодо їх вирішення, толерантності стосовно висловлених 

в літературі інших думок та чіткості викладу матеріалу. Водночас, деякі 

положення дисертації викликають заперечення або характеризуються 

недостатньою обґрунтованістю певних пропозицій. Тож, звернемо увагу на 

окремі спірні положення, які на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертаційної 

роботи.

1. Досліджуючи ґенезу функції представництва, а саме період 

розвитку прокуратури доби незалежності(с. 74-89 дисертації), дисертантці 

варто було б звернути увагу і на Конституційний договір, укладений 8 

червня 1995 року між Верховною Радою України та Президентом України 

«Про основні засади організації та функціонування державної влади і 

місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової 

Конституції України», у якому у пункті 7 частини 2 статті 43 на 

прокуратуру покладався захист майнових та інших інтересів громадян, 

юридичних осіб і держави. Тобто, фактично були визначені категорії 

інтересів, захист яких, в рамках самостійної функції, покладався на 

прокуратуру.

Окрім законодавчих актів, дисертантці бажано було б згадати і про 

дисертаційну роботу Ж.О. Сульженко «Проблеми участі прокурора у 

судовому розгляді кримінальних справ» (Харків, 1995), з огляду на те, що 

саме у ній вперше на теоретичному рівні було введено у науковій обіг
6
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поняття «представництва прокурором інтересів держави, п органів та 

організацій, а також громадян, що потребують підвищеного соціального 

захисту в загальних та арбітражних судах». На жаль офіційний опонент 

такої праці не знайшов у переліку використаних джерел.

2. Дискусійним також є положення, у якомуМ.М. Стефанчук 

стверджує про надання прокурору процесуального статусу «квазісторони 

процесу» у разі підтвердження судом наявності у нього підстав для 

представництва. Таке твердження дисертантки викликає заперечення, так 

як прокурор не може бути стороною в процесі, оскільки він діє завжди в 

чужих інтересах. Крім цього, воно не збігається зі сталими поняттями 

процесуальної науки, яка визначає юридичний інтерес прокурора і сторони 

(позивача, відповідача). Загальновідомо, що у сторін та третіх осіб, які 

заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, цей інтерес має 

особистий, матеріально-правовий характер. Проте, заінтересованість 

прокурора має лише процесуальний (чужий) характер і полягає у бажанні 

останнього отримати позитивне рішення для відповідного органу 

державної влади чи органу місцевого самоврядування, інтерес якого він 

представляє в суді. Отже прокурор не є учасником спірних матеріально- 

правових відносин, що виникають між сторонами, і становлять предмет 

відповідного судового розгляду. Ось чому прокурора не можна 

ототожнювати зі стороною у справі.

3. Не з усіх питань, які піднімаються у роботі дисертанткою, 

сформовано цілісну і завершену думку. Так, на с. 189 -  191 дисертації за 

результатами правового аналізу сучасної правової регламентації 

представницької функції прокуратури вона виокремлює позасудову та 

судово-процесуальнуформи реалізації зазначеної функції прокуратури 

України. Під «формою реалізації представницької функції прокуратури» 

дисертантка пропонує розуміти зовнішньо єдину (галузеву) та внутрішньо 

структуровану послідовність взаємопов’язаних процесуальних

7
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(процедурних) елементів (етапів, стадій, проваджень), що віднаходять своє 

відображення у відповідних способах.

Така запропонована теоретична конструкція дисертантки скоріше 

зумовлює форми представництва, якими по суті є дві:

1) звернення прокурора до відповідного суду інстанційної 

юрисдикції з позовною заявою, скаргою, заявою;

2) вступ прокурора у справу, відкриту в суді за його зверненням (або 

іншої особи) з метою підтримання поданого прокурором позову, скарги, 

заяви.

Так, пред’явлення прокурором до суду першої інстанції позову і 

подання апеляційної скарги на рішення цього суду розглядаються 

дисертанткою як дві самостійні форми представництва прокурора, але 

вони характеризують не дві самостійні форми, а одну -  звернення 

прокурора до суду, яке можливе у будь-якому судовому провадженні 

(позовному, апеляційному тощо).Враховуючи, що виконавче провадження 

є завершальною стадією судового провадження, а прокурор -  учасником 

цього провадження (у випадках представництва інтересів держави в суді), 

бажано, щоб дисертантка завернула увагу і на це звернення прокурора до 

суду, зокрема щодо розробки теорії та пропозицій до законодавства щодо 

звернення прокурора до суду зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність 

державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 

служби.

4. Дискусійною є позиція дисертантки щодо віднесення до умов 

реалізації прокуратурою представницької функції умовиздійснення 

неналежним чином захисту інтересів держави органом державної влади, 

органом місцевого самоврядування чи іншим суб’єктом владних 

повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження 

(с. 171 дисертації). Враховуючи те, що контроль за належним здійсненням 

суб’єктом владних повноважень своїх функцій, а отже і оцінкаїх 

діяльності, насамперед,покладається на вищестоящі органи та їх
8
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керівництво, а не на прокуратуру, тому діяльність прокурора з реалізації 

функції представництва повинна мати не контрольний, а субсидіарний 

характер, тобто лише якщо захист цих інтересів не здійснює орган 

державної влади, орган місцевого самоврядування, до повноважень якого 

віднесені ці повноваження.

5. В умовах сучасного законотворення (з прийняттям конституційних 

змін (щодо правосуддя) та нових редакцій процесуальних кодексів) 

здійснення прокурором представницької функції зведено до мінімуму, що 

потребує внесення відповідних змін і до чинного закону України «Про 

прокуратуру». У зв’язку із цим хотілося б почути позицію дисертантки, як 

вона вбачає практичне втілення запропонованої нею концепції реалізації 

прокуратурою представницької функції в обставинах актуальної правової 

регламентації цієї функції.

Водночас, слід зазначити, що наведені зауваження мають 

дискусійний характерта не впливають на високий науково-теоретичний та 

методичний рівеньпроведеного дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Усе викладене вище дає офіційному опоненту підстави для такого 

узагальненого висновку. Дисертаційне дослідження «Теоретико- 

методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою 

України представницької функції» відповідає науковій спеціальності 

12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, 

викладзапропонованих в роботі положень, висновків та рекомендацій 

базується на ґрунтовному опрацюваннілітературних джерел з 

проблематики дисертаційного дослідження.

Автор сформулювала свої висновки за результатами проведеного 

дослідження, якірозв’язують конкретну науково-прикладну проблему, що 

має істотнезначення для діяльності органів прокуратури.

9
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Дисертаційне дослідження є самостійним, ґрунтовним, цілісним 

ізавершеним, що присвячене важливим для вітчизняної 

юриспруденціїтеоретичним та прикладним проблемам функціонування 

прокуратуриУкраїни та містить у собі наукові положення та науково 

обґрунтовані результати, що в цілому розв’язують важливу для правової 

науки проблему реформування вітчизняної прокуратури вУкраїні. Ці 

положення та результати у своїй сукупності дають підставу кваліфікувати 

дисертаційне дослідження як вагомий внесок урозвиток вітчизняного 

вчення про прокуратуру взагалі і в Українізокрема.

Представлена робота повністю відповідає вимогам Порядку 

присудженнянаукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України№ 567 від 24 липня 2013 року, а його автор,Стефанчук 

Марина Миколаївна,заслуговуєна присудження їй наукового ступеня 

доктора юридичнихнаук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій;

прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент: 
доктор юридичних наук, професор, 
заслужений юрист України, 
професор кафедри 
кримінально-правових дисциплін 
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна М.В. Руденко

_ Відділ діловодства та архіву 
Київської о національного університету 

______імені Тараса Шевченка 10
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка

01061, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента Сухоноса Віктора Володимировича на 

дисертацію Стефанчук Марини Миколаївни на тему: «Теоретико- 

методологічні та організаційно-правові засади реалізації 

прокуратурою України представницької функції», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 

-  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Процес розбудови в Україні незалежності ставить перед нами низку 

складних питань теоретичного та практичного характеру, що пов’язані із 

динамікою основних процесів державотворення у різних сферах правового 

регулювання найважливіших суспільних відносин та розробленням основи 

для функціонування і розвитку інститутів держави, які покликані 

забезпечити сталий поступ України на шляху до європейських та світових 

цінностей в сфері забезпечення прав та свобод людини.

Актуальність обраної теми сумнівів не викликає. Адже 

реформування прокуратури, що відбувається сьогодні, вочевидь потребує 

ґрунтовних наукових досліджень різних аспектів діяльності щодо 

реалізації покладених на неї функцій. Особливу увагу тут слід приділити 

тим функціям, які в результаті проведеної судової реформи зазнали 

суттєвих трансформацій, зокрема і функції представництва.

Необхідно відмітити, що деякі аспекти питання представництва 

органами прокуратури інтересів були предметом наукових досліджень

О.В. Анпілогова, О ^ ^ ^  ~ ™ О.Г. Кучера, О.ГҐ. Натрус,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Н.С. Наулік, Г.В. Попова, М.В. Руденка, М.М. Руденко та інших. 

Водночас, на рівні комплексного докторського дослідження вказана тема 

не розроблялася. І лише М.М. Стефанчук вибудувала авторську концепцію 

реалізації прокуратурою представницької функції, як єдиної функції в 

умовах реформування системи правосуддя, що визначає її повноваження 

поза межами кримінальної юстиції. Тому беззаперечно ця фундаментальна 

наукова праця відіграє важливу роль у забезпеченні реалізації 

прокуратурою вказаної функції.

Про її актуальність свідчить також і зв'язок дисертаційної роботи із 

загальнонаціональними програмами. Теоретичні та практичні питання 

теми дисертації досліджувалися у межах Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 

роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№276/2015, Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні, 

схваленого постановою Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. 

№ 509-VIII, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 

роки, затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 3 березня 2016 року, та основного напряму 

наукових досліджень Національної академії прокуратури України 

«Здійснення органами прокуратури конституційних функцій: проблеми 

теорії і практики» (номер державної реєстрації -  0116Ш05370).

З цих міркувань є всі підстави вважати, що обрана тема 

дисертаційного дослідження має пріоритетний і комплексний характер, 

важливе теоретичне та прикладне значення, а отже, і високий рівень 

актуальності.

Що стосується обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, то слід відмітити, що 

дисертаційне дослідження М.М. Стефанчук характеризується системним 

підходом до предмета дослідження. Робота композиційно складається із 

вступу, чотирьох розділів, що містять двадцять підрозділів, висновків,
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списку використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає 

цілям і задачам дослідження, дає змогу послідовно розглянути всі 

проблеми, визначені автором.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується використаним автором широким колом вітчизняних та 

зарубіжних наукових джерел та законодавчих актів (796 найменувань); 

переконливою емпіричною базою дослідження (статистичні й аналітичні 

матеріали, узагальнення практики діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції (за 2014-2017 роки), матеріали судової практики, 

а також результати анкетування 270 працівників прокуратури, які мають 

досвід роботи щодо реалізації представницької функції).

Особливо слід відмітити, що наукові джерела використано автором 

переважно критично, із глибоким аналізом, полемікою та аргументацією 

власного підходу до тих чи інших положень, висновків та пропозицій їх 

авторів. Позитивно слід відмітити і велику кількість іноземної літератури, 

що була використана автором.

У дисертаційній роботі автором критично досліджено не лише 

вітчизняне, а й зарубіжне законодавство переважної більшості країн 

Європи, зокрема Австрійської Республіки, Бельгії, Великої Британії, 

Греції, Данії, Ірландії, Ісландії, Італійської Республіки, Королівства 

Нідерландів, Латвійської Республіки, Норвегії, Польщі, Словенії, 

Словацької Республіки, Турецької Республіки, Федеративної Республіки 

Німеччина, Угорщини, Фінляндії, Французької Республіки, Чеської 

Республіки, Швеції, Швейцарії та інших. Цінним є також і глибокий аналіз 

автором рекомендацій Ради Європи з тематики дослідження.

Вміле використання широкого спектру методів наукового пошуку 

таких, як діалектичний, індуктивний, дедуктивний, аналізу, синтезу, 

моделювання, історичний, соціологічний, компаративістський, позитивно 

вплинуло на обґрунтованість та переконливість сформульованих автором 

наукових положень та висновків.
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Отже, виходячи з наведеного, дисертантка показала високий 

теоретичний рівень викладу матеріалу, логіку дослідження, вміння 

застосовувати різноманітні методи наукового пізнання, аналізувати 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, коректно полемізувати з 

іншими науковцями, формулювати й обґрунтовувати власну точку зору.

Новизна одержаних пошукачем результатів полягає, насамперед, 

у тому, що дисертація є практично першим комплексним і системним 

дослідженням теоретико-методологічних та організаційно-правових засад 

реалізації прокуратурою України представницької функції.

Велика кількість новітніх положень та висновків, сформульованих і 

обґрунтованих в дисертації та опублікованих у працях її автора, одержали 

визнання у широкої юридичної громадськості. Результати дослідження 

апробовані на наукових та науково-практичних конференціях й мають 

схвалення як науковців, так і практиків.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертанткою 

виконано вимоги, що ставляться МОН до такого виду наукових робіт щодо 

обґрунтування актуальності теми дослідження та його методів. У вступі, 

правильно визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження. Нею 

сформульовані основні наукові положення, які характеризуються 

науковою новизною або її елементами та виносяться на захист, висловлене 

бачення щодо впровадження результатів дослідження та надана 

характеристика їх апробації.

Перший розділ дисертації складається з трьох підрозділів і 

присвячений визначенню пролегоменів реалізації прокуратурою 

представницької функції, зокрема, з’ясуванню концептуальних засад, 

правової сутності, ознак та визначення представницької функції, її 

реалізації як різновиду юридичної діяльності, а також її ґенези.

Насамперед, дисертантка визначає термінологічний ряд дослідження, 

встановлюючи власне бачення терміно-поняття «функції прокуратури»
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(стор. 42); «діяльність прокуратури щодо реалізації представницької 

функції» (стор. 57) та інші.

Особливу увагу дисертантка звертає на необхідність здійснення 

історичної періодизації діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції за двома основними критеріями: а) інституційний 

(який в основі має періодизацію розвитку прокуратури); 

б) функціональний (який в основі має періодизацію розвитку 

представницької функції прокуратури) (стор. 63-64).

Другий розділ дисертації присвячений проблематиці визначення 

загальної теорії реалізації прокуратурою представницької функції, зокрема 

питанням визначення ознак, поняття та правової природи прокурорського 

представництва, його суб’єктно-об’єктного складу, підстав, умов, форм та 

способів реалізації прокуратурою представницької функції.

Дисертантка вірно стверджує, що правова природа прокурорського 

представництва може бути розкрита тільки з точки зору комплексного 

розуміння представницької конституційної функції прокуратури, яка 

включає в себе такі аспекти: а) об’єктивно-правовий (статичний), за яким 

прокурорське представництво є самостійним міжгалузевим правовим 

інститутом; б) змістовно-функціональний, за яким прокурорське 

представництво опосередковане конституційною представницькою 

функцією прокуратури; в) діяльнісний (динамічний), за яким прокурорське 

представництво є нормативно впорядкованим у джерелах права, системно- 

структурованим різновидом юридичної діяльності прокуратури, 

цілеспрямованим на захист визначених інтересів, виконання покладеної 

представницької функції (стор. 100).

Науково обґрунтованим є твердження автора про те, що об’єктом 

реалізації представницької функції прокуратури є публічний інтерес, а 

також цікавою є позиція щодо формування його правової формули 

(стор. 145-146).
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Ілюстративним є наведення дисертанткою статистичних відомостей 

щодо роботи прокурора у сфері реалізації представницької функції у 2014- 

2017 роках на таких напрямах представницької діяльності як сфера 

земельних відносин, сфера державної та комунальної власності, бюджетна 

сфера, природоохоронна сфера, сфера охорони дитинства, воєнна сфера, 

відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями тощо.

У третьому розділі дисертації висвітлено загально-теоретичні 

питання юридичного моделювання в аспекті діяльності прокуратури щодо 

реалізації представницької функції, питання конституційно-правового та 

законодавчого закріплення моделей діяльності прокуратури в країнах ЄС 

та пострадянського простору, формування «європейських стандартів» у цій 

сфері, а також проводиться критичний аналіз вітчизняної моделі. 

Дослідниця при цьому слушно заявляє, що критичний правовий аналіз 

законодавчого закріплення моделі діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції надає можливість дійти висновку про те, що, 

будучи надзвичайно важливими для розуміння сутності, рекомендації 

європейських інституцій щодо реформування прокуратури України 

повинні використовуватись законодавцем не шляхом буквального 

викладення їх у законодавчих нормах, а шляхом їх грунтовної наукової 

юридичної оцінки у напрямі узгодження з нормами Конституції та законів 

України, методологічних засад та вимог законотворчої техніки (стор. 268).

Надзвичайно цінним для науки, на мій погляд, є четвертий розділ 

дисертації, який дисертантка присвятила дослідженню проблем, 

пов’язаних із формуванням нової парадигми здійснення управління та 

організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької 

функції, що відображено у новій категорії «прокурорський менеджмент», а 

також висвітлення елементів та принципів організації такої діяльності, її 

тектологічних, акмеологічних та праксеологічних засад.

Таким чином, аналіз змісту дисертації дає підставу для висновку, що 

дисертант своїм дослідженням сформував новітнє наукове вчення
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(концепцію) реалізації прокуратурою представницької функції, як єдиної 

функції в умовах реформування системи правосуддя, що визначає її 

повноваження поза межами кримінальної юстиції.

Тексту дисертації в повній мірі відповідає зміст автореферату, який є 

ідентичним з основними положеннями, які викладені в дисертації. 

Потрібно відмітити, що і дисертація, і автореферат оформлені відповідно 

до вимог, що встановлені чинним законодавством для цього різновиду 

наукових робіт.

Теоретична та практична значимість одержаних результатів

полягає в тому, що висновки дослідження і сформульовані на їх підставі 

пропозиції впроваджено і може бути використано у науковій сфері -  для 

подальшого наукового опрацювання проблем реалізації прокуратурою 

представницької функції; правотворчості -  при розробці проектів 

законодавчих актів та підзаконних нормативно-правових актів; 

правозастосуванні -  практичній діяльності судових органів та прокуратури 

України; навчальному процесі -  при підготовці та проведенні навчальних 

занять у процесі викладання низки навчальних дисциплін. Зазначене 

підтверджується відповідними довідками та актами.

Результати дослідження пройшли належну апробацію, оскільки його 

основні положення відображено у монографії, тридцяти восьми статтях, із 

яких тридцять опубліковано у наукових фахових виданнях України з 

юридичних наук, вісім -  у наукових періодичних виданнях інших держав, 

та дев’ятнадцяти тезах наукових конференцій.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Високо оцінюючи дисертаційне дослідження, слід відзначити, що 

деякі положення та висновки містять дискусійний характер чи вимагають 

додаткового обґрунтування, яке сподіваємось почути під час його захисту.

Серед них доцільно відзначити наступні:

1. Окреслюючи концептуальні засади представницької функції 

прокуратури (підрозділ 1.1), дисертантка зазначає про необхідність
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пошуку нового концепту прокурорського представництва. Відповідно до її 

позиції, сутність нового концепту прокурорського представництва слід 

формувати не шляхом сприйняття його крізь призму судового 

представництва, а з огляду на місію прокурорської діяльності поза межами 

кримінальної юстиції, що першочергово повинна сприяти захисту 

фундаментальних цінностей суспільства. Погоджуючись із таким 

підходом, хотілося б уточнити у автора, яка із існуючих моделей 

діяльності прокуратури поза межами кримінальної юстиції могла б бути 

взята за основу для впровадження її в Україні.

2. Дисертантка, характеризуючи виключні випадки представництва 

прокуратурою інтересів держави в суді (підрозділ 2.4), зазначає, що їх 

перелік не повинен бути закритим (вичерпним), а має бути динамічним, 

тобто залежати від визнання державою необхідності задоволення певної 

потреби суспільства, що формується в конкретний історичний період та 

визначається змінними внутрішньодержавними та зовнішньодержавними 

факторами впливу. Водночас, відповідно до частини 2 статті 19 

Конституції України органи державної влади й органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише у межах 

повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Тому 

дисертантці слід було б пояснити більш ретельно, як співвідноситься її 

позиція із вказаною конституційною нормою.

3. Під час дослідження форм та способів реалізації прокуратурою 

представницької функції (підрозділ 2.5) дисертантка виокремлює судово- 

процесуальні форми досліджуваної функції, що, на її думку, обумовлені 

відповідним процесом (цивільним, господарським, адміністративним). 

Однак, незрозумілою є позиція автора щодо функціональної 

приналежності повноважень прокурора в провадженні у справах про 

адміністративні правопорушення, пов’язані із участю у розгляді справ цієї 

категорії.
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4. Під час дослідження європейських моделей діяльності 

прокуратури щодо реалізації представницької функції (підрозділ 3.2) 

дисертантка зазначає про переважну відсутність жорсткого закріплення на 

конституційному рівні основних напрямів діяльності прокуратури, з 

наданням законодавцю права їх гнучкого визначення у спеціальних 

законах. Водночас, автор стверджує, що Україна входить до групи держав, 

характерною ознакою яких є максимальний конституційно-закріплений 

функціонал прокуратури, з-поміж якого чітко вирізняється і її участь поза 

межами кримінальної юстиції. У зв’язку із цим хотілось би почути більш 

докладну думку автора щодо доцільності та ефективності подальшого 

закріплення на конституційному рівні функцій прокуратури України.

5. Досліджуючи питання акмеологічних засад організації діяльності 

прокуратури (підрозділ 4.5), автор зазначає, що аналіз європейської 

практики організації діяльності прокуратури, зокрема й поза сферою 

кримінальної юстиції, свідчить про те, що на сьогодні глибокому 

науковому аналізу піддають такі новітні акмеологічні аспекти 

прокурорського менеджменту, як-от: кар’єрний менеджмент прокурора, 

тайм-менеджмент (управління своїм часом), конфлікт-менеджмент, стрес- 

менеджмент, запобігання професійному вигоранню тощо. Вважаю, що в 

роботі автору слід було б приділити більшої уваги розкриттю цих питань.

Проте викладені зауваження стосуються переважно дискусійних 

питань, або окремих недостатньо аргументованих та чітких положень, що в 

цілому не нівелює здобутків автора, а необхідні аргументи можуть бути 

висловлені у його виступі під час публічного захисту дисертації.

Крім того, наявність у дисертації вказаних дискусійних положень 

додатково підтверджує відсутність домінуючих наукових поглядів і 

підходів до окресленої проблематики.

Таким чином, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, 

науковою та практичною значущістю здобутих результатів, а також за 

змістом, кількістю, обсягом публікацій дисертація Стефанчук Марини
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Миколаївни на тему: «Теоретико-методологічні та організаційно-правові 

засади реалізації прокуратурою України представницької функції», подана 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю

12.00. 10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура відповідає вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор 

Стефанчук Марина Миколаївна на основі публічного захисту заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю

12.00. 10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент: 

доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри кримінально-правових 

дисциплін та судочинства 

Навчально-наукового інституту права 

Сумського державн^ш^щіверситету В. В. Сухонос

05л ' 
*айаашіз*к*”

Від

мені Тараса Ш в а м и . . ;  ету
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.05 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію 

Стефанчук Марини Миколаївни
«Теоретико-методологічні та організаційно-правові засади реалізації 

прокуратурою України представницької функції», подану на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 — 

судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність дослідження обумовлена тим, що в умовах ствердження 

національного суверенітету та утворення державності, одним із ключових 

викликів для сьогоднішньої України є формування ефективної системи 

захисту держави та публічного інтересу. Водночас, становлення України як 

демократичної та правової держави значною мірою пов’язане не з їх 

формальним декларуванням, а з тривалим та складним процесом утвердження 

пріоритетності інтересів як окремої людини так і всього правового порядку. 

Досягнення такої цілі практично неможливо без належного функціонування 

такого важливого правового інституту як прокуратура. Разом з тим, 

конституційна судова реформа 2016 року та європейський вектор розвитку 

нашої держави вкрай актуалізували потребу в дослідженні як теоретичних так 

і прикладних проблем прокуратури, як одного із провідних інститутів у захисті 

та відстоюванні національного суверенітету.

Водночас, сучасний етап реформування прокуратури України

пов’язаний зі змінами конституційно-правової регламентації правового 

статусу прокуратури, та, зокрема, її функціонального навантаження. Останні 

конституційні зміни не припинили існуючу наукову дискусію, та більш того, 

тільки загострили її. Зокрема, ключовим є пошук відповіді на питання щодо 

доцільності та обґрунтованості таких реформ, їх концептуального наповнення, 

відповідності термінологічної та змістовноїЧ 0Кй8йо№°ої’̂ б^ Л т^ анРсті
Від * У ії 4М. ^  ШРь. )

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету | 

імені Тараса Шевченка___
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обмеження діяльності прокуратури України поза межами кримінальної 

юстиції, а також щодо необхідності пошуку нового концепту прокурорського 

представництва не шляхом сприйняття його крізь призму судового 

представництва, а з огляду на місію прокурорської діяльності, яка, 

узгоджуючись з вимогами європейських стандартів, має сприяти захисту 

фундаментальних суспільних цінностей. Все це вкрай актуалізує 

проблематику фахового наукового дослідження проблем організації та 

діяльності вітчизняної системи правосуддя, до якої віднесено й прокуратуру.

Належна ступінь обґрунтованості і достовірності наукових 

результатів дисертації забезпечена тим, що дисертантка досить уміло 

використала у сукупності методи наукового пізнання. Методологічною 

основою дослідження класично виступив загальнонауковий діалектичний 

метод. Разом з тим авторка застосувала широкий комплекс спеціальних 

методів та підходів до дослідження, зокрема: порівняльно-правового аналізу, 

синтезу, індукції та дедукції, моделювання та ін.

Наукова позиція та сформовані у дослідженні висновки ґрунтуються на 

широкому спектрі аналітичних та статистичних даних.

Дисертантка правильно визначила об’єкт та предмет свого дослідження.

Водночас, за мету роботи було поставлено створити концепцію 

реалізації прокуратурою представницької функції, як єдиної функції в умовах 

реформування системи правосуддя, що визначає її повноваження поза межами 

кримінальної юстиції. У зв’язку з чим було сформовано послідовну низку 

задач для досягнення поставленої мети.

Однією із головних переваг представленого дослідження є підхід до 

аналізу поставленої проблематики, який знайшов відображення у структурі 

роботи.

Найсуттєвіші наукові результати та ступінь їхньої новизни знайшли 

своє відображення у авторських позиціях на сторінках роботи.

Так, перший розділ присвячений вихідним теоретичним ідеям 

представницької функції прокуратури. У цьому аспекті дослідниця слушно
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з
звернула увагу на те, що відсутність єдиного функціонального підходу 

призводить до розірваності наукових досліджень категорії «функція» в 

контексті державно-правових наук у двох векторах: «функція держави 

(державних органів)» і «філософія права». Результатом такої антагоністичної 

невизначеності стала відсутність єдиного й узгодженого підходу до розуміння 

терміно-поняття «функція» як державно-правової категорії в цілому та як 

«функція прокуратури». Тому здобувачка вважає невиправданим обмеження 

розуміння функції лише її потенційною характеристикою, оскільки її 

визначальна властивість -  не потенційність, а реальність реалізації (с.36-37). 

Тому діяльнісний аспект у його матеріальному та процесуальному сенсі для 

розуміння терміно-поняття «функція» надзвичайно важливий, однак не є 

повним (с.39).

Науково обґрунтованим видається бачення авторки терміно-поняття 

«функції прокуратури», як обумовлених історичним і політично-соціальним 

рівнями розвитку людства напрямів впливу прокуратури як окремої 

визначеної соціально значимої інституції на суспільно-правову систему в 

цілому, свідомість, волю та поведінку учасників цієї системи, зокрема людини, 

групи людей, суспільства, держави, що носять стійкий та стабільний характер і 

віднаходять свою реалізацію у юридичній діяльності прокуратури через 

застосування публічно-правових методів впливу, в результаті чого можуть 

бути закріплені у відповідних нормативно-правових актах (с.42).

Авторка детально розкриває сутнісні ознаки та поняття порядку 

реалізації прокуратурою представницької функції, як різновиду юридичної 

діяльності. Водночас дисертантка ставить ключові питання: «Чи може держава 

формувати свою діяльність антропоцентрично, віддаючи пріоритет 

забезпеченню інтересів тільки одного із учасників суспільних відносин? І чи 

не буде від цього страждати поняття балансу інтересів, про яке доволі часто 

йдеться у науковій літературі в контексті формування правової політики?» 

Безумовно, відповіді на вказані питання мають бути заперечними. Адже, крім 

інтересів людини, держава, формуючи й здійснюючи юридичну діяльність, має
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спрямовувати її на забезпечення інтересів інших суб’єктів, зокрема 

суспільства в цілому, та свого власного, державного інтересу. Саме тому 

цілеспрямовуючий характер прокурорської діяльності відображено та певним 

чином розширено і конкретизовано у спеціальному законодавстві. Так, у ч. 1 

ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» (2014) зазначено, що прокуратура 

України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, 

здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави (с.46-47).

Водночас, цілком правильне застосування порівняльно-історичного 

методу дослідження дало можливість авторці провести ґрунтовний аналіз 

історичного шляху ґенези представницької функції прокуратури. Аналізуючи 

різні наукові підходи до історичної періодизації, Марина Миколаївна слушно 

зауважує, що попри важливість історично-правових реалій, відповідно до яких 

велика частина українських земель перебувала під владою Російської імперії, 

ототожнення їх у наукових дослідженнях є невиправданим і таким, що 

вихолощує історично-правові реалії розвитку українських земель, які мали 

іншу історичну минувшину та перебували у складі інших державних утворень. 

До таких періодів, на думку дослідниці, варто віднести перебування окремих 

земель у складі Австрійської імперії; існування УНР, Української держави 

(Гетьманату) та Західноукраїнської Народної Республіки; існування Західної 

України, Північної Буковини та Закарпаття в складі Польщі, Румунії й 

Чехословаччини тощо. В результаті, дослідниця пропонує власну, і досить 

вдалу, історичну періодизацію за інституційним та функціональним 

критеріями (с.63-64).

Звертаючись до сьогодення, науковець справедливо акцентує увагу на 

тому, що останні конституційні зміни відносно представницької функції 

вітчизняної прокуратури стали проекцією рекомендацій європейських 

інституцій, зокрема, Висновку Венеціанської комісії СОБ-АО від 14 жовтня 

2013 року, в якому містяться рекомендації щодо приведення норм правової 

регламентації представницької функції у відповідність до міжнародних
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стандартів, які полягають, зокрема, в тому, щоб передбачити субсидіарну 

роль прокурора у сфері представництва окремих осіб, тобто будь-які випадки 

виконання цієї функції прокуратурою повинні бути тільки допоміжними 

стосовно доступності послуг центрів безоплатної правової допомоги, а також 

за необхідності -  більш чітку правову регламентацію кола інтересів держави, 

які має право представляти прокуратура в суді (с.83-84).

Водночас, авторка доходить обґрунтованого висновку про те, що сучасна 

правова політика в частині реформування органів прокуратури позбавлена 

системності й узгодженості, оскільки подекуди абсолютно різні за змістом 

концепції покладались в основу напрацювань нового Закону України «Про 

прокуратуру» (2014) та проекту змін до Конституції України. У цьому зв’язку 

є слушне твердження авторки про те, що розробку концептуальних питань 

завжди слід починати з узгодження концептуальної моделі, що має синхронно 

відображатись у законотворчій діяльності як на рівні тексту змін до 

Конституції, так і на рівні спеціального законодавства. В іншому випадку 

якість законодавства, а відповідно, і практики його застосування не буде 

узгоджуватись із тими сподіваннями, що покладаються на реформу 

прокуратури як потужної державної інституції (с.89).

Дослідниця встановила, що представницька функція прокуратури в 

Україні зазнала суттєвого розвитку, в результаті чого було напрацьовано 

потужну законодавчу базу, яка у своїй сукупності формує самостійний 

міжгалузевий правовий інститут, норми якого (матеріальні та процесуальні) 

регулюють однорідні суспільні відносини щодо реалізації прокуратурою 

України представницької функції (с.90).

У другому розділі на теоретико-методологічному рівні дисертантка 

розкриває концептуальні основи реалізації прокуратурою представницької 

функції й передусім з’ясовує її ознаки, поняття та правову природу.

Ґрунтовно проаналізувавши різні теоретичні підходи щодо правової 

природи інституту представництва (с.92-96) Марина Миколаївна робить
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справедливий висновок про те, що подрібнення правової сутності 

представництва за правовими процесуальними галузями є безперспективним. 

Оскільки прокурорське представництво здійснюється у межах реалізації 

єдиної конституційної представницької функції, то і підхід до його 

закріплення у нормах права повинен бути комплексним. Тому доцільно 

зазначати не про галузевий, а про міжгалузевий характер інституту 

представництва (с.97).

На думку дослідниці правова природа прокурорського представництва 

може бути розкрита тільки з точки зору комплексного розуміння, основою 

якого є реалізація конституційної представницької функції прокуратури

При цьому дослідниця доводить, що для забезпечення єдиного, 

одноманітного та всеохоплюючого підходу до визначення правової природи 

прокурорського представництва необхідно звернути увагу на такі його 

аспекти: 1) об’єктивно-правовий (статичний); 2) змістовно-функціональний; та 

3) діяльнісний (динамічний) (с.99-100).

Згідно до структурної логіки даного розділу авторка передусім розкриває 

правову природу суб’єкта реалізації представницької функції та обґрунтовує, 

що потрібно чітко відмежовувати правовий статус прокуратури від правового 

статусу прокурора, які, незважаючи на близькість і взаємну залежність, є 

різними правовими категоріями (с. 105) та водночас з’ясовує, що згідно чинної 

правової регламентації прокурор здійснює свої повноваження у процесі не з 

метою представництва, а з метою захисту прав і свобод людини, загальних 

інтересів суспільства та держави (с.114).

Окремим елементом теоретичного аналізу став об’єкт реалізації 

прокуратурою представницької функції. Варто відзначити ґрунтовний 

філософсько-правовий аналіз понять «інтерес» та відповідно «державний 

інтерес», «публічний інтерес», «суспільний та приватний інтереси». Водночас, 

як зазначає науковець, згідно останніх конституційних змін, за задумом 

законодавця, представництво інтересів держави, в аспекті реалізації 

прокуратурою представницької функції, зводиться до представництва в суді
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органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що є досить 

розмитим та невизначеним. У цьому аспекті в роботі звертається увага на 

відсутність правової та доктринальної визначеності стосовно об’єкта 

прокурорського представництва, що призводить на практиці до його 

різнотлумачення та спроб усунення цієї вади шляхом суддівської 

правотворчості, що не відзначається одноманітністю (с. 133). У даному аспекті 

наводяться досить вдалі ілюстрації існуючої проблеми через призму 

неоднозначної вітчизняної судової практики (с. 134-139). В результаті, 

дисертантка дійшла концептуального висновку, що на сьогодні настав час 

змінювати парадигму й переходити від концепції представництва 

прокуратурою інтересу конкретного суб’єкта-носія до концепції, згідно з 

якою прокуратура як публічний орган здійснювала б свою юридичну 

діяльність, що забезпечувала б представництво єдиного збалансованого 

публічного інтересу різних суб’єктів. У даному контексті обстоюється думка, 

що саме терміно-поняття «публічний інтерес» як єдина уніфікована 

категорія, що складається із сукупності публічних складових різноманіття 

інтересів різних суб’єктів повинна стати комплексним об’єктом реалізації 

прокуратурою представницької функції (с. 139-140). Тим самим виводиться 

одна із ключових концептуальних позицій даної роботи. Зокрема, теза про те, 

що у разі сприйняття концепції єдиного публічного інтересу, дискусія щодо 

співвідношення інтересів різних суб’єктів перейде на інший рівень, оскільки 

не буде конфлікту інтересів людини та держави, а буде наявність 

комплексного публічного інтересу. Свою концепцію Марина Миколаївна 

обстоює низкою вагомих аргументів. Зокрема тим, що «окремі приватно

правові інтереси мають суттєвий вплив на публічно-правові»; «в результаті 

публічно-правового захисту конкретного суб’єктивного права відбувається 

одночасна охорона й публічних інтересів»; «надання публічної значимості 

приватним інтересам є характерним для правової держави, оскільки вона 

ставить у центр суспільного життя індивіда, його інтереси, права та свободи. 

Сама концепція правової держави ґрунтується на фундаментальній ідеї про
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недоторканність прав особи, їх первинності стосовно інтересів держави 

(с.141-142).

В результаті дається авторське визначення терміно-поняття «публічний 

інтерес», як об’єктивно існуючої, закріпленої в нормах права й усвідомленої 

потреби, задоволення якої визнане державою як таке, що корисне для всіх або 

переважної більшості членів суспільства, а отже такої, що має публічний 

(загальний, суспільний, груповий тощо) характер і яка на підставі, в порядку й 

у спосіб, визначені законом, та у разі, що таке обмеження допустиме і 

необхідне у демократичному суспільстві, може обмежувати приватний інтерес 

окремих осіб і віднаходить свою реалізацію (здійснення) у вмотивованій 

юридичній діяльності, в результаті чого виникають, змінюються, 

припиняються, призупиняються, поновлюються відповідні правові відносини 

(с.144). Водночас, дисертантка досить вдало встановила, що правова формула 

публічного інтересу як об’єкта реалізації прокуратурою представницької 

функції може включати у себе такі складові: 1) інтерес в утвердженні та 

забезпеченні прав і свобод людини; 2) інтерес національної безпеки; 3) інтерес 

територіальної цілісності; 4) інтерес публічної (громадської) безпеки; 5) 

інтерес економічного добробуту; 6) інтерес здоров’я населення та моральних 

засад суспільства; 7) інтерес екологічної безпеки; 8) інтерес захисту історичної 

та культурної спадщини.

Окремим аспектом даного дослідження став ґрунтовний науковий аналіз 

правових підстав та умов реалізації прокуратурою представницької функції. У 

даному аспекті роботи, окрім теоретичного аналізу, було широко використано 

соціологічну аналітику, й зокрема, результати опитування досить широкої 

аудиторії (с. 155-156), що надає зробленим загальним висновкам та 

узагальненням додаткової аргументації.

Заслуговує на підтримку й позиція дослідниці в якій вона стверджує про 

передчасність виключення інтересів вразливих категорій громадян із 

складових об’єкту прокурорського представництва, з огляду на те, що як на 

доктринальному рівні, так і на законодавчому рівні не вироблено

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


9

однозначного правового розуміння закладених у конституційному 

формулюванні представницької функції оціночних правових категорій, таких 

як «інтерес держави» та «виключні випадки» (с. 157-158). Видається 

правильним авторський підхід і стосовно того, що перелік основних 

орієнтовних правових складових, у яких може бути наявним публічний інтерес 

не повинен бути закритим (вичерпним), а має бути динамічним, тобто 

залежати від визнання державою необхідності задоволення певної потреби 

суспільства, що формується в конкретний історичний період та визначається 

змінними внутрішньодержавними та зовнішньодержавними факторами впливу 

(с.163-164).

Дисертантка правильно доводить, що підставою реалізації прокуратурою 

представницької функції є закріплення такої діяльності у нормах 

законодавства (нормативно-правова підстава) та наявність фактів незаконного 

(протиправного) впливу (чи загрози такого впливу) на публічний інтерес, 

внаслідок якого він зазнає звуження чи знищення (ураження), або ж за яких 

звужується чи знищується правовий механізм його реалізації та/або захисту 

(фактична підстава) (с. 168). Водночас, належними умовами реалізації 

прокуратурою представницької функції є: 1) умова суб’єктної належності; 2) 

умова дефекту механізму правового захисту відповідного публічного інтересу; 

3) умова юрисдикційного санкціонування реалізації прокуратурою 

представницької функції; 4) умова надання прокурору особливого 

процесуального статусу (модусу) «квазісторони» процесу у разі підтвердження 

судом наявності в нього підстав для реалізації представницької функції (с.177).

Окремий аспект дослідження склали питання щодо форм та способів 

реалізації прокуратурою представницької функції. У даному аспекті досить 

переконливою є аргументація й бачення авторки про те, що під формою 

реалізації представницької функції прокуратури слід розуміти зовнішньо 

єдину (галузеву) та внутрішньо структуровану послідовність взаємопов’язаних 

(процедурних) елементів (етапів, стадій, проваджень), що віднаходять своє 

відображення у відповідних способах. У свою чергу, під способами реалізації
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представницької функції прокуратури пропонується розуміти передбачені 

законом дії прокуратури у межах відповідної форми, спрямовані на реалізацію 

вказаної функції (с. 191).

Відповідно до структури дисертації у третьому розділі досліджуються 

різні моделі діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції, 

й передусім розкриваються загальнотеоретичні засади юридичного 

моделювання діяльності прокуратури. При цьому Марина Миколаївна слушно 

звертає увагу на те, що нова вітчизняна модель представницької функції 

прокуратури формується здебільше із використанням методу експертних 

оцінок, які суттєво різняться. В кінцевому рахунку, брак критичного ставлення 

до різновекторних порад європейських експертів призвів до конституційного 

формування в Україні моделі представництва прокуратурою інтересу держави 

в суді, яка є однобічною, та повинна бути переглянута (с.201). При цьому 

дослідниця вважає, що у правовій державі модель представництва 

прокуратурою інтересів в суді має визначатися публічним інтересом, який не 

завжди збігається з інтересом держави. В цьому аспекті доречно зауважити, 

що під таким інтересом варто розуміти необхідність законодавчо-закріпленого 

механізму правозахисту державою інтересів осіб, які мають дефекти 

дієздатності (с.204).

Цінним є й теоретичні узагальнення, в яких авторка виокремлює окремі 

моделі представницької функції прокуратури, зокрема: моністичну,

дуалістичну та плюралістичну (с.204-205).

Надзвичайно цінним, з точки зору наукового узагальнення та 

вироблення обґрунтованих висновків, став порівняльно-правовий аспект цієї 

роботи. Марина Миколаївна передусім послідовно проаналізувала 

конституційно-правове закріплення моделей діяльності прокуратури щодо 

реалізації представницької функції. Це дало змогу їй переконливо 

стверджувати про те, що у переважної більшості держав-учасниць Ради 

Європи на конституційному рівні відсутнє жорстке визначення основних
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напрямів діяльності прокуратури, зокрема й поза межами кримінальної 

юстиції, з наданням законодавцю права їх гнучкого визначення у спеціальних 

законах (с.217). Вагомою складовою дослідження став аналіз та висновки 

щодо законодавчої регламентації представницької функції прокуратури в 

країнах Європейського Союзу. Авторка робить важливий висновок, згідно 

якого на сьогодні не можна одностайно стверджувати про наявність у 

європейських країнах певних уніфікованих та усталених стандартів як у сфері 

прокуратури в цілому, так і в частині її діяльності поза сферою кримінальної 

юстиції (с.228-229).

Не менш цінним та актуальним став науковий аналіз законодавчого 

регулювання представницької функції прокуратури на пострадянському 

просторі, й зокрема, авторка з’ясувала, що правова регламентація 

прокуратурою представницької функції за законами держав пострадянської 

правової системи як учасників Ради Європи, так й інших, характеризується 

відсутністю правового одноманіття з переважною тенденцією до уникнення 

чіткого визначення повноважень прокуратури в цій сфері. При цьому, 

прокуратура наділяється широким обсягом наглядових повноважень, а також 

повноважень з представництва інтересів не лише держави й суспільства, а й 

громадянина (с.236).

Водночас, дослідниця здійснила ґрунтовні теоретичні узагальнення на 

рівні формування загальних рамкових підходів на європейському правовому 

просторі та встановила визнання непорушності суверенного права держави 

визначати свої інституційні та правові процедури реалізації її функцій із 

захисту прав людини та державних інтересів, з дотриманням принципу 

верховенства права та її міжнародних зобов’язань (с.245).

Квінтесенцією третього розділу стали теоретичні узагальнення та 

практичні рекомендації, які виразились у критичному аналізі законодавчого 

закріплення вітчизняної моделі діяльності прокуратури щодо реалізації 

представницької функції. Авторка виявила низку законодавчих прогалин та 

запропонувала аргументовані та розумні шляхи в їх подоланні' (с. 249-250,
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256). Заслуговує на підтримку пропозиція щодо надання прокуророві права:

1) витребовувати за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно 

отримувати копії документів і матеріалів органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, військових частин, державних та комунальних 

підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, що 

знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом; 2) отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, 

установ і організацій, органів Пенсійного фонду України та фондів 

загальнообов’язкового державного соціального страхування усні або письмові 

пояснення (с.264). Підтримується й концептуальна позиція Марини 

Миколаївни про необхідність утворення спеціального представницького 

процесуального статусу прокурора (модусу), як «квазісторони» процесу (с.266- 

267).

У четвертому розділі роботи послідовно аналізується сучасна 

парадигма організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької 

функції. Зокрема, дослідниця намагається запровадити у широкий науковий 

обіг як самостійне поняття «прокурорський менеджмент», під яким вона 

розуміє «діяльність, відносно якої управління в органах прокуратури виступає 

як її об’єкт» (с.278). Також проводиться теоретичне узагальнення понятійного 

апарату, відповідних структурних елементів організації та принципів 

діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції. Цікавий 

філософсько-правовий зріз дослідження складають положення роботи щодо 

тектологічних, акмеологічних та праксеологічних засад представницької 

функції прокуратури.

Дисертаційне дослідження містить низку інших науково обґрунтованих 

та вагомих як у теоретичному так і практичному аспектах висновків та

пропозицій.
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Окремої уваги та схвалення заслуговує ефективне використання 

методики соціологічного наукового аналізу, яка відобразилася в опитуванні 

270 прокурорів за період з 2014 по 2017 роки (Додаток А) та використання 

результатів даної соціології на обґрунтування та підтвердження достовірності 

висновків дослідження (с.432-434).

Дисертація написана згідно з вимогами наукового стилю української 

стилістики та лексики. Наукові положення, пропозиції та висновки дисертації 

викладені юридично грамотно, чітко та послідовно.

На основі проаналізованого матеріалу можна стверджувати, що 

М. М. Стефанчук вдалося продемонструвати власне розуміння існуючих 

концептуальних проблем прокуратури України.

При достатньо правильному підході до дослідження і загалом 

позитивній його оцінці, потрібно звернути увагу і на певні дискусійні питання 

та незначні зауваження. Основні з них зводяться до наступного.

1.) Об’єктом свого дисертаційного дослідження Марина Миколаївна 

визначила правовідносини, що виникають при реалізації прокуратурою 

представницької функції. І це, як на мій погляд, повною мірою правильно. 

Проте, на мою думку, було невиправдано обмежено мету дослідження шляхом 

розробки «концепції реалізації прокуратурою представницької функції, як 

єдиної функції в умовах реформування системи правосуддя, що визначає її 

повноваження поза межами кримінальної юстиції», чим значно звузилась як 

цілісність, так і глибина концепції прокурорського представництва публічного 

інтересу. Детальне ознайомлення із дисертаційною роботою залишило без 

відповіді питання, чому дослідниця звузила об’єкт і предмет свого 

дослідження рамками «поза межами кримінальної юстиції».

У цьому відношенні слід зазначити, що у тексті дисертації наскрізно акцентується 

увагу на тому, що судово-процесуальні форми реалізації прокуратурою 

представницької функції обумовлені відповідним процесом (цивільний, 

господарський, адміністративний) (с. 190). Проте у роботі ' практично не
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досліджується досить актуальна і гостра проблематика представництва 

прокуратурою інтересів як особи, так і держави у рамках кримінального процесу. 

Зокрема, і на даний момент згідно ст. 36 та ст. 128 КГІК України прокурор 

уповноважений пред’являти цивільний позов в інтересах держави та громадян, 

які через фізичний стан чи матеріальне становище, недосягнення повноліття, 

похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність неспроможні самостійно 

захистити свої права. Прокурор, який пред’являє цивільний позов у 

кримінальному провадженні, повинен обґрунтувати наявність підстав для 

здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді, 

передбачених ч.4 ст. 25 Закону України «Про прокуратуру». Для представництва 

інтересів громадянина в суді прокурор також повинен надати документи, що 

підтверджують недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену 

дієздатність відповідного громадянина, а також письмову згоду законного 

представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси відповідної особи, на здійснення ним представництва.

На мою думку, з метою збереження цілісності предмету дослідження, та 

побудови монолітної наукової концепції, потрібно було б все ж розкривати 

представницьку функцію прокуратури з урахуванням механізмів кримінального 

судового захисту.

2 . )  Досить цікавою та водночас дискусійною є проблематика стосовно 

того, чи нинішня компетенція прокуратури (ст. 131-1 Конституції України) по 

підтриманню публічного обвинувачення в суді є формою здійснення функції 

кримінального переслідування чи це, все ж, самостійна форма представництва 

прокуратурою публічного інтересу в суді шляхом підтримання прокурором 

публічного позову (кримінального обвинувачення). У цьому аспекті даному 

дослідженню додало б вагомості, якби авторка звернула свою увагу та 

проаналізувала вчення про кримінальний позов та теорію єдності судового 

процесу. Значної наукової ваги даному дослідженню додав би аналіз таких

класичних праць, як:
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- Рязановскіш В.А. Единство процесса. -  М.: Городец, 2005. -  80 с.

- Тальберг Д. Г. Гражданский иск в уголовном суде или соединенньїй процесе. 

Киев, Университетская типография В. И. Завадского, 1888 г.;

- Полянский Н.Н., Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблеми 

судебного права / под ред. В.М.Савицкого. -М.: Наука, 1983.-223 с.

-Нор В. Т. Защита имущественньїх прав в уголовном судопроизводстве. -  Киев: 

Голов. издат-во «Вища школа», 1989. -  275 с., тощо.

3. ) Вбачається, що цінним для даного дослідження міг би стати й 

теоретичний аналіз співвідношення функції кримінального переслідування, 

яка, зокрема, реалізується через процесуальні механізми досудового 

розслідування й підтримання публічного обвинувачення із представницькою 

функцією прокуратури. Не менш важливою могла б стати й постановка 

питання щодо місця та ролі прокурора у справах приватного обвинувачення.

У зв’язку з чим залишається відкритим питання щодо авторської 

концепції даного дослідження, наскільки суміщається функція кримінального 

переслідування із функцією представництва публічного інтересу.

4 .  ) Незважаючи на те, що дисертація написана зрозумілою та юридично 

грамотною мовою, а стиль викладення легкий та доступний для сприйняття, 

у тексті допускаються незначні помилки, зокрема: «приймів» замість 

«прийомів» (с.28), «обидвох» замість «обох» (с.89), пропущено прийменник 

«на» (с.96), помилковий повтор «всіх всіх» (с.144), непотрібне вживання «має» 

(с. 145), пропущено розділовий знак - крапку (с.164), тощо.

Проте, наведені зауваження стосуються лише окремих положень 

дисертаційного дослідження та за своїм змістом мають дискусійний характер, 

й передусім розраховані на плідне наукове обговорення, як складову 

наукового пошуку, а тому суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку 

роботи.
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Вважаю, що ця дисертація є завершеною працею, виконана авторкою 

самостійно, містить обґрунтовані та логічно сформульовані висновки. Варто 

відзначити пропорційність подання матеріалу та послідовність виконання.

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження викладені 

у одноособовій монографії.

Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обґрунтованих у дисертаційному 

дослідженні. Автореферат дисертації відображає зміст основних положень 

дисертаційної роботи.

На підставі викладеного можна зробити загальний висновок, що 

дисертаційне дослідження Стефанчук Марини Миколаївни «Теоретико- 

методологічні та організаційно-правові засади реалізації прокуратурою 

України представницької функції», відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12, та 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, які висуваються до 

докторських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура 

та адвокатура.

Офіційний опонент: 
професор кафедри правосуддя
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