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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. 

Метою дисертаційного дослідження є формулювання науково обґрунтованих 

висновків стосовно організаційних та правових основ спеціалізації органів 

прокуратури для підвищення якості та ефективності роботи прокуратури України. 

Дана наукова праця є одним із перших в українській правовій науці 

досліджень 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, призначення та характерні ознаки спеціалізованих 

органів прокуратури. 

У науковому дослідженні вперше 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 її у більшій мірі придатною 

для ефективного і продуктивного функціонування в особливих сферах суспільних 

відносин; очолюється керівником органу відповідного рівня. 
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Поряд з цим виокремлено ряд особливостей, які зумовлюють формування 

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 спеціалізованих 

органів: 1) ризик неефективного розпорядження (менеджменту) ресурсами; 

2) можливі ризики із залученням кадрів; 3) не врахування розташування та питань 

взаємодії; 4) ризик обмеженого бачення суспільно небезпечних явищ. 

Автором 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. 

У дисертації вперше 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. Запропоновано розпочати розробку законопроекту “Про 

спеціального прокурора”. 

Окрім вищезазначеного автором проаналізовано, актуалізовано та 

удосконалено цілий ряд наукових положень стосовно предмета дослідження. Це, 

серед іншого, застосування знання 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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У дисертації проведено систематизацію позитивних ознак спеціалізації 

прокурорів в системі прокуратури загалом, включаючи внутрішню, безпосередньо в 

органах прокуратури. Наведено ознаки: 1) підвищення ефективності діяльності 

прокурорів, набуття експертних 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 типами доказів; 6) бачення зв’язків 

між кримінальними справами, які на перший погляд є не пов’язаними. 

Також запропоновано ідею розподілу спеціалізації у системі прокуратури на 

1) спеціалізацію органів прокуратури (зовнішню) та 2) внутрішню спеціалізацію 

органів (у самому органі). Вважаємо, що система прокуратури у більшій мірі 

відповідає засадам єдності та централізації у порівнянні із судовою системою 

(організованою на засадах інстанційності). 

Особливу увагу відведено підходам 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. 

У науковій роботі комплексно систематизовано та проаналізовано дані про 

спеціалізовані органи прокуратури, які існували в 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. Зроблено висновок, що суб’єкти які 
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виконували функції прокуратури у військах, у повній мірі є першим проявом 

спеціалізації органів прокуратури, де впроваджено цей організаційний підхід на 

системних засадах. 

У роботі консолідовано основні причини, які змушували керівництво держави 

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

1) 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. 

У дисертації проведено аналіз ідей та законопроектів, щодо запровадження в 

Україні інституту громадських обвинувачів. Зроблено висновок, що введення 

інституту громадських обвинувачів у запропонованому вигляді є недоцільним. 

Також на глибшому рівні здійснено дослідження правового статусу та досвіду 

органів, які виконують функції військової прокуратури в США та Ізраїлі. 

У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку позиції щодо 

відповідності публічним потребам існування Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та необхідності протидії неодноразово повторюваним законопроектам, 

які пропонують обмежити незалежність цього компоненту системи прокуратури.  

Крім вищезазначеного підтримується положення стосовно відновлення 

наглядових повноважень органів військової прокуратури стосовно сектору оборони 

та безпеки до відновлення державного суверенітету в окупованих територіях. 

На думку автора дослідження, необхідно застосовувати більш гнучкий підхід 

щодо визначення системи військових прокуратур у Законі “Про прокуратуру” 

відповідно до потреб екстериторіальності. Зазначається, що є зайвим визначення 

всього переліку прокуратур регіонів та гарнізонів у Законі. 

Разом з цим, запропоновано уповноважити Генерального прокурора 

утворювати та ліквідовувати спеціалізовані органи прокуратури, без поширення 

таких повноважень на ті, які визначені в Законі (тобто, окрім САП та військової 

прокуратури). 
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ANNOTATION 

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

offices specialization in Ukraine. – Qualifying scientific work as a Manuscript. 

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

Judiciary; prosecutor's office and advocacy. – Kyiv National Taras Shevchenko 

University, 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 researches the concept of specialization of units, 

causes and foundations, types and features of such specialization. It reveals the 

phenomenon of specialization in the public relations. 

The aim of the dissertation is to formulate scientifically substantiated conclusions on 

Legal and organizational foundations of the prosecutor's offices specialization to improve 

the quality and efficiency of the work of the prosecutor's office in Ukraine. 

This scientific work is one of the first in Ukrainian legal science which reveals the 

topic of prosecutor`s specialization. The research is complex. Its object is the specialized 

units that exist today and those that have existed since the foundation of the prosecutor's 

office on the territory of Ukraine. The peculiarity of the work is that it exposes the nature, 

functions and characteristic of the specialized prosecution units. 

For the first time in the scientific research the author formulates the modern features 

of the specialized prosecution units. A specialized prosecutor's office can be considered as 

the special unit of the prosecutor's office system, formed purposely 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 which 

make it more suitable for efficient and productive functioning in specific areas of social 

relations. Also it is headed by the head-prosecutor. 

The author concludes that 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 
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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 dissertation adduces potential negative risks of the formation of specialized 

units: 1) the risk of inefficient disposal (management) of resources; 2) possible risks with 

the involvement of personnel; 3) not taking into account the location and issues of 

interaction; 4) the risk of a limited vision of socially dangerous facts. 

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

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

orientated feature is observed in the work of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's 

Office, which interacts with the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Object-

orientated feature is seen in the formation of specialized prosecutors on special-regime 

objects, as well as the Pripyat Special Prosecutor's Office of the Kyiv region. 

The dissertation proposes the further legislative development of the institute of a 

special prosecutor in Ukraine. In this regard it efficient to study and implement the 

experience and legal regulation of such institution in the United States. 

The author analyzes, updates and improves the number of scientific provisions on 

the regard of the subject of the research The application of knowledge of economic 

sciences and the theory of management (management) in relation to the specialization of 

the prosecutor's office were used. The specialization significantly affects the increase of 
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efficiency and productivity of labor to a certain limit. Excessive specialization has the 

opposite effect and reduces the productivity and efficiency of work greatly. 

The dissertation systematizes positive features of the specialization of prosecutors in 

the prosecutor's office in general, including the internal ones. The following features are 

presented: 1) increasing of efficiency of activity of prosecutors, gaining the expert 

knowledge in a certain subject area; 2) unloading from the special cases of units of general 

competence; 3) improving the quality of decision-making; 4) higher intensification of the 

cases revealing; 5) the ability to work with special types of evidence; 6) the vision of 

connection between criminal cases, which are not related from the first sight. 

The author proposes to distinguish 1) specialization of the prosecutor's external 

units and 2) internal units (inside the body itself). He indicates that the prosecutor's office 

is more in line with the principles of unity and centralization in comparison with the 

judicial system (organized on the basis of instanceality). 

Particular attention is paid to the subject-branch approach and functional features of 

the specialization of the prosecutor's units. The conclusion is made about the relevance of 

the subject-branch feature, as well as the fact that the functional feature is not 

implemented today. The reason of it is identical functions of specialized and general units. 

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. At that time prosecutors in the criminal, state and 

religious spheres also worked. During the period of the USSR, there were prosecution 

units: the military, labor, transport prosecution unit (railways, sea, river, air transport 

units), environmental protection unit, prosecutors 'offices on special regime objects 

(prosecution units at the objects of the military-industrial complex), specialized 

penitentiary prosecution units. Since 1991, the work of the Pripyat Special Prosecutor's 

Office and ecological prosecution units have been established. It is concluded that the 

units that performed the functions of the prosecutor's office in the troops were fully the 

first examples of the specialization of the prosecutor's units, where this organizational 

approach was implemented on a systematic basis. 
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The research identifies the reasons why the prosecutor's office and the state use such 

an organizational approach. First of all, it is the special interest of the state and the society 

to the specific spheres of relations and processes. Another reason is special conditions of 

fulfilling the functions, besides, complications, that can occur negative processes in 

specific spheres of social relations. And the last one is ensuring independence from local 

influence in extraterritorial work. 

The research analyzes ideas and bills on the introduction of the “public prosecutor's” 

institute in Ukraine. It is concluded that the introduction of the institute of “public 

prosecutors” in the proposed form is inappropriate. 

The author focuses on the legal status and experience of units that are serving as 

military prosecutors in the United States and Israel. 

The dissertation substantiates the position of the compliance with the public 

interests of the existence of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and the 

need to counter regularly bills which limit the independence of this component in the 

prosecution system. 

In addition, the author proposes to restore the supervisory power of the military 

prosecution units at the defense and security sector. Such power should exist until the 

restoration of Ukraine's sovereignty on the occupied territories. 

The research submits the idea of a more flexible approach to the definition of the 

system of military prosecutors in the Law in accordance with the needs of extra-

territoriality. It is unnecessary to define the entire list of military prosecutors' units in the 

Law. 

At the same time, it is proposed to authorize the Attorney General to form and 

liquidate the specialized prosecution units. This authority should not be extended on the 

Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and the military prosecutor's units. 

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

Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, organization. 
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ВСТУП 

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.І. Басков, О.В. 
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 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, С.В. Прилуцький, 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. 

У зв’язку із зазначеними обставинами є особлива 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 року). 

Мета і задачі 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 мети наукової роботи 

перед нами було поставлено наступні завдання: 
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- 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 удосконалення 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 виступають правові та організаційні основи 

спеціалізації органів прокуратури в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та виконання завдань 

наукового дослідження нами застосовується комплекс загальнонаукових і 
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спеціальних методів наукового пізнання, а саме: 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 1 - 3). Наукове дослідження впливу спеціалізації на 

ефективність та продуктивність праці викликало потребу застосування методу 

економічного аналізу (підрозділ 1.1, 1.2, 1.3). Використання методів індукції та 

дедукції дозволяє шляхом наукового розподілу явищ на компоненти, руху від 

окремого до загального глибше дослідити зміст та ознаки спеціалізованих органів 

прокуратури, та надати необхідні визначення (підрозділ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Історико-

правовий метод пізнання є основним методом (який застосовується у підрозділах 

2.1-2.3), для дослідження зародження та існування, а також нормативно-правового 

регулювання спеціалізованих органів прокуратури у різні історичні періоди. 

Застосування методів системного та системно-структурного аналізу здійснюється з 

метою розкриття переваг та недоліків формування спеціалізованих органів у системі 

прокуратури, їх роль та місце у системі сучасних органів влади, проаналізувати 

проблемні питання їх функціонування (1.2, 1.3, 3.2, 3.3, висновки до розділів). 

Статистичне відображення тенденцій злочинності зареєстрованої правоохоронними 

органами, а також міжнародних організацій надає можливість пересвідчитися в 

обумовленості функціонування спеціалізованих складових системи прокуратури 

сьогодні (підрозділ 1.3). Для дослідження організації та правового регулювання 

спеціалізованих органів прокуратури закордоном був застосований метод 

компаративістики (підрозділ 3.1). 

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 правого регулювання стала значна 

кількість нормативно-правових актів періоду до та після 1917 року. Основою 

наукової роботи є також міжнародні акти, законодавство інших держав. 
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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. 

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, призначення та 

характерні ознаки спеціалізованих органів прокуратури. 

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 її у більшій мірі придатною для ефективного і продуктивного 

функціонування в особливих сферах суспільних відносин; очолюється керівником 

органу відповідного рівня; 

- виокремлено ряд особливостей, які зумовлюють формування 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 



22 
 

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 спеціалізованих органів: 1) ризик 

неефективного розпорядження (менеджменту) ресурсами; 2) можливі ризики із 

залученням кадрів; 3) не врахування розташування та питань 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. Запропоновано розпочати розробку 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; 

- систематизацію позитивних ознак спеціалізації прокурорів в системі 

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

ефективності діяльності прокурорів, набуття експертних знань у визначеній 

предметній сфері; 2) розвантаження від справ певного виду, органів загальної 

компетенції; 3) покращення якості прийняття рішень; 4) кращі результати швидкості 
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роботи із справами; 5) вміння працювати з особливими типами доказів; 6) бачення 

зв’язків між кримінальними справами, які на перший погляд є не пов’язаними; 

- ідею розподілу спеціалізації у системі прокуратури на 1) спеціалізацію 

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

органі). Вважаємо, 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. Зроблено 

висновок, 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 причин, які змушували керівництво держави та прокуратури 

звертатись до ідеї спеціалізації у різні історичні періоди, серед них: 1) інтерес 

держави або суспільства до конкретних сфер або відносин; 2) особливі умови 

виконання функцій прокуратури; 3) ускладнення, негативні процеси у конкретних 
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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 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 в окупованих територіях; 

- ідеї щодо застосування більш гнучкого підходу щодо визначення системи 

військових прокуратур у Законі “Про прокуратуру” відповідно до потреб 

екстериторіальності. Вважаємо зайвим визначення всього переліку прокуратур 

регіонів та гарнізонів у Законі; 

- пропозиції щодо уповноваження Генерального прокурора утворювати та 

ліквідовувати спеціалізовані органи прокуратури, без поширення таких 

повноважень на ті, які визначені в Законі (тобто, окрім САП та військової 

прокуратури). 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне дослідження має 

теоретико-прикладний характер, її 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.); 
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у 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.); 

у 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 2017р. ); Міжнародна науково-практична 

конференція “Актуальні питання державотворення” (м.  Київ, 19 травня 2017р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання реформування 

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

науково-практична конференція “Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики” (м. Київ, 18 травня 2018р.); Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція “Актуальні дослідження правової та історичної науки” (м. Тернопіль, 

15 березня 2018р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 6 наукових статтях опублікованих у фахових наукових виданнях, які 

включені до міжнародних науково-метричних баз, з них 5 – у вітчизняних фахових 

наукових виданнях, 1 – в іноземному науковому виданні (Польща), а також у 
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6 збірниках тез наукових доповідей міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначаються предметом, метою та задачами 

наукового дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить – 

277 сторінки, основний текст – 216 сторінок, список використаних джерел (включає 

279 найменувань) – 30 сторінок, додатки – 15 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРАВОВА ПРИРОДА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

1.1 Поняття спеціалізації у сфері суспільних відносин 

Спеціалізація як явище є характерною далеко не тільки для прокуратури, 

судової системи, правоохоронних органів та інших державних або муніципальних 

органів, а й для багатьох інших сфер суспільних відносин у тому числі комерційного 

характеру, приватної форми власності та для багатьох організацій з іншими 

ознаками. У зв’язку з цим для аналізу змісту та призначення спеціалізації важливим 

є дослідження явища у його ґенезі, а також його прояву в інших сферах діяльності 

людини. 

Спеціалізація зазвичай прямим чином пов’язана із продуктивністю і 

ефективністю визначеної діяльності. Менеджмент (теорія управління) – це 

організація процесу продуктивного та ефективного виконання роботи завдяки 

людській праці. Первинними складовими цього визначення є: а) процес; 

б) ефективність; в) продуктивність [1; с. 41-42]. Загалом якщо під процесом можна 

розуміти число послідовних дій, спрямованих на отримання певного результату, то 

під ефективністю – правильне виконання завдань у поєднанні із витраченими 

ресурсами та отриманою продукцією. Водночас під продуктивністю можна 

розуміти: 1) лише досягнення поставлених цілей (результатів) [1; с. 41-42], 2) або ж 

лише відношення результатів (цілей) до кількості працівників [2; с. 129], загалом 

продуктивність є вужчим поняттям. Треба додати, що в економічній теорії 

виділяється також економічна ефективність та соціальна ефективність. Так, під 

економічною ефективністю розуміється – досягнення виробництвом найвищих 

результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних 

витрат на одиницю продукції. Під соціальною ефективністю мають на увазі ступінь 

відповідності результатів виробництва соціальним потребам суспільства, інтересам 
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окремої людини. Безперечно для таких організацій як прокуратура – соціальна 

ефективність має першочергове значення [2; с. 128-129]. 

Треба зазначити, що об’єктом нашого дослідження перш за все є прокуратура, 

а науковий менеджмент передусім (але не тільки) направлений на дослідження 

організації та структури суб’єктів в комерційній сфері, таких як наприклад 

виробничі підприємства. Це проявляється у особливій характеристиці зазначених 

складових менеджменту: процес, ефективність, продуктивність. Так процесом у 

діяльності прокуратури будуть послідовні дії направлені на виконання її функцій 

передбачених законодавством (підтримання обвинувачення, представництво, 

нагляд). Ефективність проявляється у результатах процесу, як послідовності дій 

направлених на реалізацію функцій прокуратури у прямому зв’язку із 

застосованими ресурсами (людськими, фінансовими, часу та ін.). Продуктивністю 

можна вважати результати діяльності прокуратури із виконання її функцій 

визначених законом без зв’язку із застосованими ресурсами. Стосовно даного 

питання Макс Вебер зазначав, що в галузі управління існує така ж спеціалізація і 

такий же поділ праці, як і у виробництві: тут, також як і там, усе підкоряється 

безособово-діловому принципу і керуючий чиновник відірваний від засобів 

керування, як виробник від засобів виробництва [3; с. 644-645]. 

Наукові роботи Адама Сміта займають почесне місце у багатьох економічних 

дисциплінах завдяки його внеску у класичну економічну доктрину у тому числі 

завдяки праці “Дослідження про природу та причини багатства народів” (1776 р.). 

Відомий вчений, який мав широкі знання, та займався викладацькою діяльністю у 

галузі філософії, економіки та права, був активним прихильником поділу праці та 

спеціалізації. Вказана праця починається главами: “Про поділ праці”, “Про причини, 

що викликає поділ праці”, “Поділ праці обмежується розмірами ринку” загалом 

присвячені ідеї поділу праці та спеціалізації працівників. Науковець зазначає що: 

“найбільший прогрес у розвитку продуктивної сили праці і значна частка мистецтва, 

вміння і кмітливості, з якими він спрямовується і додається з'явилися, скоріше за 

все, у наслідок поділу праці” також він стверджує, поділ праці в будь-якому ремеслі, 

в яких би розмірах він не був введений, викликає відповідне збільшення 
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продуктивності праці. На його думку такий розподіл звичайно йде у більшій мірі в 

країнах, що досягли вищого ступеня промислового розвитку, те що в дикому стані 

суспільства становить роботу однієї людини, в більш розвиненому суспільстві 

виконується кількома [4; с. 50]. Вчений намагався відобразити переваги 

спеціалізації звертаючись до найбільш простих виробництв: таких як виробництво 

шпильок та цвяхів. Так на прикладі виробництва шпильок науковець демонструє, 

що працівник, який не навчений такій роботі (поділ праці зробив останню 

особливою професією) і не вміє поводитися з машинами, що використовуються в 

ній (поштовх до винаходу останніх, на думку науковця був даний поділом праці), 

навряд чи зможе, при всьому своєму намаганні зробити одну шпильку в день і, у 

всякому разі, не зробить двадцяти шпильок. Але при організації, яку на час життя 

автора вже мало це виробництво (XVIII століття), не тільки воно саме в цілому 

представляє особливу професію, а й підрозділяється на ряд спеціальностей, з яких 

кожна в свою чергу є окремим спеціальним заняттям. Науковець детально описує: 

що один працівник тягне дріт, інший випрямляє його, третій обрізає, четвертий 

загострює кінець, п'ятий обточує один кінець для насаджування верхівки ; 

виготовлення самої верхівки потребувало двох або трьох самостійних операцій; 

насадка її становить особливу операцію, полірування шпильки - іншу; самостійної 

операцією є навіть загортання готових шпильок в пакетики. Таким чином, 

виробництво шпильок було розділено приблизно на вісімнадцять самостійних 

операцій, які в деяких мануфактурах вже виконувалися різними робітниками, тоді як 

в інших один і той же робочий нерідко виконував дві або три операції. Автору 

довелося бачити одну невелику мануфактуру, де було зайнято тільки десять 

робітників, деякі з них виконували по дві і по три різних операції. Хоча вони були 

дуже бідні і тому недостатньо забезпечені необхідними пристроями, вони могли, 

працюючи з напругою, виробити всі разом дванадцять з гаком фунтів шпильок в 

день. А так як в фунті вважається дещо більше 4 тис. шпильок середніх розмірів, то 

ці десять чоловік виробляли понад 48 тис. шпильок в день. Отже, можна вважати, 

що один робітник виробляв більше 4 тис. шпильок в день. Науковець підсумовує, 

що якби всі вони працювали поодинці і незалежно один від одного і не були 
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привчені до цієї спеціальної роботі, то, без сумніву, жоден з них не зміг би зробити 

двадцяти, а, може бути, навіть і однією шпильки в день. Одним словом, вони, не 

виробили б 1/240, а може бути, і 1/4800 частки того, що за належного поділу та 

поєднання різних операцій. 

Вважаємо, що прокуратура та підприємство є за своєю суттю організаціями, 

тобто об’єднанням людей, які діють спільно за визначеною для них метою, крім того 

дані організації мають багато спільних ознак: професійність, ієрархічність, 

структурованість, мають керівництво, функціонують відповідно до закону та своїх 

внутрішніх норм, наявність спеціалізації та ін. Очевидним для будь якого 

дослідника буде факт наявності значного числа відмінностей між такими 

організаціями. Однак факт того, що прокуратура є державним органом та 

організацією неприбуткового типу, не прибирає факту наявності багатьох спільних 

ознак із прибутковими організаціями, та їх спільної спрямованості на ефективність 

та продуктивність. Тому причини спеціалізації, які досліджують представники 

економічних та управлінських наук варті уваги науковців-правників, які мають 

науковий інтерес до організації державних органів. 

Адам Сміт, вбачає причини спеціалізації у зовнішніх умовах та людській 

природі. Так до останньої можна віднести: пришвидшений розвиток навичок та 

вмінь працівників, загально-людські притаманності (прагнення вигоди, здатність до 

обміну), можливість полегшення та скорочення праці [4; c. 76-79]. Водночас у 

зовнішніх умовах Адам Сміт вбачає перш за все місткість ринку (науковець 

концентрується перш за все на виробниках). На думку вченого поділ праці 

зумовлений та обмежений ринком. Стосовно цього він наводить приклади 

поширення спеціалізації та вузьких спеціальностей на економічно розвинених, 

густонаселених територіях, розташованих на торгових шляхах та її обмеження на 

малонаселених віддалених землях. Наприклад у великих торгових містах потрібною 

виявлялася професія виробника цвяхів (цілком ймовірно обґрунтовувалось 

поширенням деревини у будівництві та флоті у 18 столітті). Водночас у гірських 

районах Шотландії, коваль не мав можливості сконцентруватись на виробництві 



31 
 

цвяхів, та забезпечував широкий спектр виробів, що обґрунтовувалось віддаленістю 

колеги по професії (близько 20 миль), потребами місцевих жителів [4; c. 79-82].  

Спеціалізація у значній мірі зумовлена потребами суспільних відносин. Схожі 

процеси є характерними не лише у професійних сферах, яким притаманна робота у 

виробничій сфері, із застосуванням техніки, промислового обладнання, 

інструментів. Такі процеси є характерними для всіх груп професій, які можна 

розподілити на професії типу: “людина – природа”, “людина – техніка”, “людина – 

людина”, “людина – знак”, “людина – художній образ”. Згідно зазначеної 

класифікації Е.А. Климова, професія прокурора має бути віднесена до типу “людина 

– людина”. Відповідно до інших класифікацій вона може відноситись до типів: 

пов’язаних з умовами підвищеної відповідальності за життя та здоров’я людей; із 

гностичними цілями діяльності (від лат. gnostikos «обізнаний») [5; с.60-61], 

інформаційного, розумового типу [6; с. 123]. 

Факт розвитку та розширення спеціалізації у сфері розумової праці 

підтримував також і Адам Сміт. Варто навести його бачення розвитку науки, як 

фундаментального напрямку розумової праці: “З прогресом суспільства наука, або 

умозріння, стає, як і будь-яке інше заняття, головною або єдиною професією і 

заняттям особливого класу громадян. Подібно всякому іншому заняттю, вона теж 

розпадається на велику кількість різних спеціальностей, кожна з яких дає заняття 

особливому розряду або класу вчених; такий поділ занять в науці, як і у всякій іншій 

справі, збільшує вміння і зберігає час. Кожен окремий працівник стає більш 

досвідченим і знаючим у своїй спеціальності; в цілому проводиться більше роботи і 

значно зростають досягнення науки” [4; c. 69-76]. 

Одним із класиків, який зробив значний внесок у теорію загального 

адміністрування, та одним із “батьків засновників” теорії менеджменту є 

французький гірничий інженер, теоретик і практик менеджменту Анрі (Генрі) 

Файоль. Закінчивши в 1860 році Гірську школу Сент-Етьєна, він влаштувався на 

роботу в гірничодобувну компанію “Compagnie de Commentry-Fourchambeau-

Decazeville”, в якій з 1888 по 1918 рік обіймав посаду керівника. Очоливши 

компанію, яка знаходилася на межі банкрутства у 1888, за 30 років Фійоль зумів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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вивести її у лідери галузі. У 1916 році ним опубліковано працю “Загальне і 

промислове управління”. 

Файоль визначив основні функції управління: передбачення, організація, 

розподіл, координація і контроль. Також ним закладено основи структурно-

функціонального підходу відповідного до якого функції визначають структуру 

управління організацією. Сучасне визначення процесу управління побудовано на 

принципах Анрі Файоля. Науковець визначив 14 принципів управління організацією 

1) поділ праці; 2) повноваження і відповідальність; 3) дисципліна; 4) єдність 

розпорядництва (єдиноначальність); 5) єдність керівництва; 6) підпорядкування 

приватних інтересів загальним; 7) винагорода персоналу; 8) централізація; 

9) ієрархія; 10) порядок; 11) справедливість; 12) стабільність складу персоналу; 

13) ініціатива; 14) єднання персоналу [7; с.72-76]. 

 Багато з цих принципів відповідають організаційним засадам системи 

прокуратури України, варто зазначити, що до науковця на початку XX століття 

звертались представники урядових відомств Франції стосовно організації їх 

діяльності. Деякі з організаційних принципів, не прямим чином, але за змістом 

відображені у статтях 7 – 13 Закону України “Про прокуратуру” від 2014 року 

(ієрархія, централізація, єдиноначальність).  

З погляду Файоля поділ праці дозволяв виконувати більшу за обсягом роботу, 

з вищою якістю, з меншою витратою зусиль. Цей принцип може бути застосованим 

не тільки для виробничої праці, а й для управлінської. Ефективним поділ праці є 

тільки до певної можливої межі з досягненням якої він не буде надавати потрібного 

ефекту. Поділ праці є безпосередньо пов’язаним із спеціалізацією. На тверде 

переконання Анрі Файоля спеціалізація це ознака природнього порядку речей, яка 

присутня як у тваринному світі так і в людському суспільстві. На думку науковця 

поділ праці має відноситися до всіх аспектів роботи організації, однак вважав: 

“поділ праці має свої межі, які визначаються як нашим досвідом, так і відчуттям 

міри” [7; c.72]. 

Широковідомим вченим, який зробив вагомий вклад у розвиток теорії 

управління, економіки, філософії, а також став одним із творців соціологічної науки 
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є Макс Вебер. Однією із відомих праць, яка вплинула на формування державних та 

приватних структур є його праця “Бюрократія”, яка була опублікована у 1922 році. 

На початку XX Вебером активно досліджувалася теорія державно-владних структур. 

Він описав ідеальний тип організації названий ним бюрократією, що 

характеризувалася поділом праці, чітко визначеною ієрархією деталізованими 

регулятивними нормами та правилами, неособистими стосунками. Макс Вебер чітко 

розумів, що описаний ним тип організації це ідеальне не існуюче явище, однак 

вбачав перспективу у висунутих та ідеях та принципах. У подальшому він активно 

звертався до тем праці та організації праці у великих групах. Його теорія стала 

відображенням багатьох сучасних великомасштабних організацій [1; с. 71].  

Макс Вебер стверджує, що офіційні носії вищої влади в «західних 

раціональних державах» – королі, президенти, парламентарії та ін. безпосередньо не 

здійснюють владу. Справжню ж «владу знання» у раціональній державі здійснює 

апарат управління («штаб управління», як називав його Вебер, що представляє 

собою бюрократію «раціонального типу»). Саме цьому апарату, а не політикам, 

доводиться займати головне місце в структурі раціонально-правового панування, 

саме цей апарат готує рішення, подає інформацію й у такий спосіб великою мірою 

визначає конкретний зміст указу, правила, закону чи іншого нормативно-правового 

акту [8; c. 23]. У роботі “Дійсність і історія” він заявив: “Вибір існує тільки між 

бюрократією і дилетантизмом в сфері адміністрації. Первинне джерело всякого 

управління полягає в спеціальному знанні. Питання завжди полягає в тому, хто 

контролює існуючу бюрократичну машину. Такий контроль можливий тільки в 

дуже обмеженій мірі з боку осіб, які не є фахівцями в сфері управління”. У 

веберівській концепції бюрократії, як і у всій типології панування, основами 

бюрократичної раціональності виступають такі властивості організації, як 

регулювання діяльності статутами і приписами, безособовість, спеціалізація, 

ієрархія. Вебер наголошував: “Замість людської участі, покровительства, ласки, 

подяки і гніву, характерних для традиційного і, почасти, харизматичного панування, 

сучасна культура вимагає від адміністративного апарату, який її підтримує, 

діловитості і спеціалізації. Сучасна бюрократія безособова, що дає можливість 
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визначити майбутнє адміністрації в культурі ... Капіталістичне виробництво вимагає 

такого судового і адміністративного апарату, діяльність якого повинна відповідати 

постійним правовим нормам і раціональній калькуляції подібно до того, як 

калькулюється ефективність машини” [9; с. 38, 42]. 

Загалом складові раціональної бюрократії у Вебера мають такий вигляд: 

«штаб керування» (при раціонально-правовому пануванні) складається з окремих 

чиновників, що: 1) особисто вільні і підкоряються тільки діловому і службовому 

боргу; 2) мають стійку службову ієрархію; 3) мають твердо визначену службову 

компетенцію; 4) працюють у силу контракту, отже, принципово на основі вільного 

вибору, 5) у відповідності зі спеціальною кваліфікацією; 6) винагороджуються 

постійними грошовими окладами; 7) розглядають свою службу як єдину і головну 

професію; 8) передбачають свою кар’єру: “підвищення” чи у відповідності зі 

старшинством по службі, чи у відповідності зі здатністю, незалежно від судження 

начальника [8; с. 23]. Принципи діяльності “раціонального” чиновника-бюрократа 

Вебер визначає наступним чином: 1) компетентність, що містить у собі службовий 

борг, визначений розподіл командної влади і службову кваліфікацію; 2) службова 

ієрархія, тобто строга формалізація службових сходів і чіткий розподіл чиновників 

по сходинках цих сходів із правом і обов’язком цілком визначеного відношення до 

нижчої і вищої сходинок; 3) документування діяльності апарату; 4) спеціальна 

професійна підготовка; 5) регламентація часу виконання службових функцій; 

6) регламентація управлінського процесу, тобто чіткий розподіл і персоніфікація 

функцій і, отже, відповідальності [8; с. 23].  

Беручи до уваги предмет нашого дослідження у веберівській концепції, нашу 

увагу найбільше привертає складова спеціалізації, спеціальної кваліфікації, 

спеціальної професійної підготовки, визначеного розподілу командної влади. 

Очевидно, що Вебер підтримував ідею спеціалізації у сфері державної служби та 

загалом у цій сфері бачив ті ж позитивні ознаки, що й Адам Сміт, більше того 

спеціалізація була важливою частиною структурованої, ієрархічної, “беземоційної”, 

але розумної системи. Ідея бюрократії як “машини управління” мала значний вплив 

на розвиток у першу чергу західних держав, а пізніше інших держав, у першу чергу 
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ми маємо на увазі Радянський Союз, як державу з плановою, командною 

економікою, де роль державного управління була більшою ніж у капіталістичних 

країнах. І тут у нас виникають питання, враховуючи долю СРСР, чи можна вважати 

веберівську концепцію бюрократії досконалою, адже, крім всього, поняття 

“бюрократія” сьогодні у суспільстві має нерідко негативний окрас. Однак ми 

сконцентруємося у першу чергу на критиці спеціалізації. 

Безперечно впровадження спеціалізації історично обумовлений процес, який 

сприяв розвитку держав та їх економік, але чи завжди вона спричинятиме лише 

позитивні наслідки. 

Г. Шмідт, X. Трайбер, В. Штайнкемпер вважають, що у бюрократичній 

структурі число вироблених для кожної ситуації регулятивних норм зростає 

настільки, що навчання членів організації стане неможливим. Це відноситься також 

до ієрархії, де влада, права і обов'язки спираються на заслуги. Оцінити заслуги 

просто, якщо завдання одноманітні, а організація діє в стабільному середовищі. Але 

якщо умови середовища невизначені, завдання які виникають - унікальні, то жодна з 

ієрархій не може бути ефективною для вирішення завдань організації. Це 

відноситься і до спеціалізації функцій [9; c. 40]. Можна цілком погодитись з 

Іванович О.В, що цілком ймовірні ситуації, коли проблеми змінюються, коли вони 

представлені в різних зв'язках, відносинах. Тут принципи спеціалізації викликають 

«передчасний параліч організації та нерухомість при прийнятті рішень». П. Блау і У. 

Скотт вважають, наприклад, що критерій безособовості передбачає визначеність 

середовища. У разі її неоднорідності, в разі зіткнення організації з проблемами 

(невизначеними і складними) принцип безособовості неефективний, і тут 

організація створить неформальні групи для роботи в невизначеному середовищі. 

Водночас формалізм є однією з ознак бюрократії. Крім того в складних умовах, 

якщо навіть неформальних груп не виникне, можливе зростання влади формальних 

(тих які передбачені регулятивними нормами) [9; c.40]. 

На нашу думку, надмірне впровадження спеціалізації може перешкодити 

творчому та інноваційному підходу службовців до виконання своїх функцій. Крім 

того це у свою чергу може спричинити відставання організації (як державної так і 
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приватної) від сучасних тенденцій та потреб у технічному та організаційному 

вимірі. Виконання вузькоспеціалізованих завдань матиме потребу творчому підході 

та новаторству однак межі такого підходу у перспективі будуть набагато меншими і 

досягнення прийнятного рівня майстерності буде набагато швидшим, що також 

поєднається із відсутністю потреби окремого службовця у подальшому 

удосконаленні вмінь та навичок, організації праці та техніки. Можна сказати, що 

функції і як наслідок бачення ситуації у середині організації та за її межами, 

розуміння проблем організації, тенденцій процесів може обмежитись вузькою 

спеціалізацією працівника. Зазвичай проблеми як у виробничій сфері, так і у сфері 

забезпечення законності мають комплексний характер, а розуміння шляхів їх 

вирішення потребує широкого бачення. 

Вищевказана ситуація при надмірній спеціалізації, на нашу думку, буде 

причиною проблем в управлінні діяльністю організації. У першу чергу матиме місце 

ускладнення координації діяльності вузькоспеціалізованих фахівців, починаючи з 

бачення того кого саме необхідно залучити, а далі - які ділянки роботи виділити, 

визначення яких необхідних результатів кожному спеціалісту необхідно досягнути, 

щоб у підсумку отримати загальний потрібний результат. Крім того цілком 

ймовірними будуть проблеми у комунікації у середині організації. Залучення 

значної кількості спеціалізованих суб’єктів (як окремих осіб так і відділів, 

департаментів, органів і тд.), які добре розумітимуть свою сферу роботи і на 

нижчому рівні, або ж взагалі не розумітимуть інші сфери діяльності навантажать всі 

шляхи обміну інформацією, у тому числі таке навантаження зросте для вищих 

керівних підрозділів, яким швидше за все доведеться займатися вирішенням 

конфліктних питань. Варто додати, що надмірна спеціалізація також матиме вплив і 

на здійснення контролю з боку керуючих суб’єктів, яким доведеться здійснювати 

контрольні функції стосовно значної кількості суб’єктів та виконання ними їх 

завдань. 

Анрі Файоль казав, що поділ праці має здійснюватись до певної межі, 

враховуючи вище написане, вважаємо цю думку виправданою. 
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Цікавим і корисним на нашу думку є відображення впливу спеціалізації на 

продуктивність праці Девідом Робінсом та Стефаном Де Ченцо (Додаток А) [1; с. 

213]. Аналізуючи даний графік, можна зробити такі висновки: 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.  

Таким чином спеціалізація є важливим історичним явищем, вона здійснила 

значний вплив на розвиток людства, суспільних відносин та економіки. Діяльність 

системи органів прокуратури керується у своїй діяльності окрім норм права, також 

загальними закономірностям теорії управління (менеджменту). Така риса є 

характерною для організацій публічного, приватного, комерційного, або ж 

некомерційного характеру. Тому система органів прокуратури підпадає під вплив 

природніх закономірностей діяльності організацій. Важливою рисою системи 

органів прокуратури, навіть після значних скорочень є її великий масштаб – до 

15 тисяч працівників (Закон “Про прокуратуру” від 14.10.2014: ст.14), що надає 

можливість запроваджувати не лише внутрішню спеціалізацію прокурорів, а й 

створювати спеціалізовані органи прокуратури. Це було відображено у статті 7 

Закону України “Про Прокуратуру” від 14.10.2014 та було втілено у життя після 

відновлення військової прокуратури й створення Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. Ідея спеціалізації у системі прокуратури, спрямована на спільні цілі 

переважної більшості організацій, органів, підприємств, установ – підвищити 

продуктивність та ефективність праці. Однак саме досягнення визначених цілей 

прокуратурою (поряд з судовою системою та правоохоронними органами) матиме 

ключове значення для укріплення верховенства права в країні. 

Поняття спеціалізація є широко застосовуваним в українському законодавстві, 

та знайшло своє місце у багатьох існуючих нормативно правових актах різного 

напрямку регулювання. 
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Відповідно до ст. 48 Закону України “Про державну службу” від (2015 р.) 

поняття “спеціалізація” застосовується як один із напрямків підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців наприклад: професійне навчання 

державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації [10]. 

Відповідно до ст. 74 Закону України “Про Національну поліцію” від (2015 р.): 

розподіл випускників вищих навчальних закладів із специфічними умовами 

навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, здійснюється з урахуванням 

інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та 

спеціалізації [11]. 

Поняття “спеціалізація” також активно застосовується у Законі України “Про 

вищу освіту” (2014 р.), де пов’язується також з такими поняттями як: “галузь знань” 

та ”спеціальність”. Відповідно до статті 1 Закону, спеціалізація - це складова 

спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає 

профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. В той же час, спеціальність - 

це складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка, а в свою 

чергу, галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка [12]. 

Також цей термін знайшов застосування і в законі “Про наукову і науково-

технічну діяльність” від (2015 р.), наприклад в аспекті роботи спеціалізованих 

вчених рад, кафедр, навчальних закладах та інших нормах [13]. 

Закон “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст” 

(2004 р.) [14] містить у собі поняття “спеціалізація міст”, “спеціалізація 

виробництва”, “спеціалізація підприємств”. 

Закон України “Про дипломатичну службу” (2001 р.) у статті 20 передбачає, 

що працівники дипломатичної служби підлягають ротації і направляються у 

довготермінове відрядження з урахуванням їхньої професійної підготовки, 

спеціалізації та досвіду роботи, а також службової необхідності [15]. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19
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У Законі України “Про судову експертизу” (1994 р.) поняття спеціалізація 

також широко застосовується. Так проводити судові експертиз уповноважені саме 

державні спеціалізовані установами. А кваліфікація судового експерта з правом 

проведення певного виду експертизи присвоюється відповідній особі залежно від її 

спеціалізації [16]. 

Цей перелік можна продовжувати, однак після аналізу значної кількості 

нормативно правових актів є очевидним, що спеціалізація, як явище характерне, для 

значної кількості суспільних відносин, у тому числі врегульованих українським 

законодавством. 

Спеціалізація є важливою ознакою і судової системи, що чітко відображено у 

Законі України “Про судоустрій і статус суддів” (2016 р.) [17]. Відповідно до ст. 15 

справи розглядаються з урахуванням спеціалізації суддів. Крім того, відповідно до 

ст. 17, судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та 

інстанційності. Важливою для нашого дослідження є ст. 18 Закону “Спеціалізація 

судів” згідно до якої суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, 

господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні 

правопорушення. У випадках, визначених законом, а також за рішенням зборів 

суддів відповідного суду може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду 

конкретних категорій справ. У місцевих загальних судах та апеляційних судах діє 

спеціалізація суддів із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. 

Крім того стаття 31 передбачає види і склад вищих спеціалізованих судів: Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду. Закон 

України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 р. № 2453-VI, який втратив 

чинність, так само відображав спеціалізацію як одну з керівних засад організації 

судової системи [18]. Досліджуючи спеціалізацію органів прокуратури, можна 

побачити прояви близької природи явищ, коли судова система адаптується до 

потреб суспільних відносин у тому числі застосовуючи спеціалізацію.  

Аналіз місця категорії “спеціалізація” в українському законодавстві, дозволяє 

сказати, що вона використовується у сотнях нормативно-правових актів. Основні її 

сфери використання – це освіта та наука, існуючі кваліфікаційні вимоги до осіб, 
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організація діяльності державних органів, установ та інших організацій на 

внутрішньому та зовнішньому рівні. Визначення поняття “спеціалізація”, надається 

вкрай рідко, однак загальний зміст його бачиться спільним для всіх – це 

концентрація (повноважень, знань, діяльності,) на визначеному напрямку 

застосування. 

1.2 Поняття спеціалізації органів прокуратури 

Беручи до уваги тему нашого дослідження, важливим є навести визначення 

понять: “державний орган” та “орган прокуратури”. 

Великий вклад у дослідження питань органів держави вніс німецький вчений-

юрист Георг Еллінек (1851-1911 р.р.), наукові роботи якого були відомі на нашій 

землі у період до 1917 року, а їх актуальність не згасла і сьогодні. На думку 

науковця, прогресивний розвиток правових і політичних уявлень неминуче 

приводить до поділу індивідуальної та союзної діяльності. Вчений стверджує, що 

саме союзна діяльність і стала фундаментом діяльності державних органів. 

Необхідність державних органів випливає вже із самої сутності держави, як єдиного 

організованого союзу. Держава без органів була б виявом сontradictio in adjecto 

(протиріччям у понятті, наприклад: суха волога). Сучасна держава відрізняється 

чисельністю своїх органів. Вона існує через свої органи і є юридично нічим без їх 

існування [19; с.397-400]. Це відрізняє державу від різного роду представництва, як 

наприклад, у приватних відносинах, де особа яку представляють та представник – це 

дві особи. У випадку існування держави і її органу – вони є однією особою. Разом з 

цим, органи представляють державу тільки в межах їх компетенції. Саме 

компетенція є головною ознакою державного органу [19; с.412-416]. На думку 

Г. Елліника державним органом може виступати і одна особа (монархи, 

президенти), однак вона є лише уособленням органу, таким чином існування органу 

не залежить від фізичного існування людини [19; с.412-416]. Можна бачити ознаки 

того, що Г. Елліник бачить державний орган як суб’єкт наділений компетенцією на 

здійснення діяльності в інтересах держави. 

Вагомий вклад у розвиток правової науки, дослідження державного устрою, 

інститутів держави здійснив французький правознавець Моріс Оріу (1856-1929). 
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Дослідник відображав органи держави як соціальні інститути. Дані інститути по 

своїй природі належать до категорії корпорацій, які водночас є живою 

індивідуальністю та юридичною особою. Корпорації наділені внутрішньою 

свободою, яка дає можливість самостійно переслідувати певні цілі та виконувати 

(адміністративні) соціальні функції [20; c.115]. Відповідно до цих поглядів 

дослідника, корпорації публічного та приватного права відрізняються саме у 

функціях. Цікаво, що дослідник бачить тенденцію щодо поступового зростання ролі 

корпорацій які впливають тільки на одну сторону активності людини та наділені 

визначеною кількістю функцій, на відміну від корпорацій які мають всеоб’ємний 

вплив на людську активність та всеохоплюючу компетенцію [20; c. 115]. В підсумку 

автор надає таке визначення корпоративного інституту: “об’єктивна соціальна 

організація, що здійснила в собі вищу ступінь правового порядку, тобто організація 

наділена одночасно суверенітетом влади, конституційним устроєм влади з 

окресленими статутами та юридичною автономією” [20; c. 115-116]. 

Відчутною і на цей момент ділянкою історії України є її радянський період. 

Вплив цього періоду сьогодні відображається у суспільних відносинах, 

законодавстві, економіці, науці. Саме тому важливо звернутися до того як розуміли 

поняття державного органу у часи СРСР. Одним із класиків правової науки та одним 

із перших радянських вчених хто надав визначення поняттю “державний орган” є 

А.В. Венедиктов (1887-1959 р.р.). На його думку “державний орган” це – 

“організований державою колектив працівників і службовців очолюваний 

відповідальним керівником, на який держава поклала виконання окремих державних 

завдань, і для виконання цих завдань вона надала відповідну частину єдиного фонду 

державної власності” [21; с. 338]. Враховуючи час видання наукової роботи автора 

(1948), очевидним є те, що дане визначення підходить також і до підприємств, які 

загалом знаходились на той час у державній власності. 

Сучасні українські вчені погоджуються з позицією про необхідність усування 

у визначенні державного органу складової державної власності, а також ідеологічної 

складової (будівництво комунізму, диктатура робітничого класу та ін.). На думку 

В.В. Копейчикова орган держави — “це структурований і організований державою 
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чи безпосередньо народом колектив державних службовців (або депутатів Рад), 

який (орган) наділений державними владними повноваженнями, здійснює державно-

організаторські, розпорядчі, судові та інші функції відповідно до свого 

призначення”. Науковець наводить ознаки органу держави: формування державою 

або населенням; виконання чітко-визначених видів і форм діяльності; надання 

державним органам повноважень державно-владного характеру, що дозволяє 

розмежовувати державні органи та організації від недержавних; також вчений 

наводить таку ознаку як: “наявність у кожного державного органу юридично 

закріпленої організаційної структури, територіального масштабу діяльності, 

спеціального положення, що визначає його місце і роль у державному апараті, а 

також порядок його взаємовідносин з іншими державними органами і 

організаціями” [22; с. 88-89]. Вагомим значенням наведених ознак є те, що вони 

прямим чином виокремлюють державні органи із числа державних організацій 

(серед яких наявні державні підприємства й установи, наприклад: заклади освіти), 

включаючи органи у апарат держави. 

На думку, сучасних українських вчених, важливою ознакою державного 

органу є також визнання актів зазначених органів суспільством саме як 

“державних”. Згідно до позиції М.Ю. Волянського, якщо суспільство не визнає 

державною діяльність певного колективу людей або особи, то ці суб’єкти не можуть 

бути визнані державними органами [23]. Розуміючи можливе не сприйняття цієї ідеї 

частиною науковців, зі свого боку не можна не погодитись із ідеєю легітимності 

держоргану як обов’язкової ознаки та передумови функціонування його у вільному 

демократичному суспільстві. 

Аналізуючи поняття державного органу також вартою уваги є інформація 

здобута із лексичних словників. Так в англомовних країнах державний орган, як 

правило носить назву: “agency”, “government agency”, “state agency”. Відповідно до 

словника “Merriam-Webster” agency ( укр. агентство) означає: департамент або 

інший урядовий підрозділ, створений законодавством з метою адміністрування 

закону у певній сфері суспільних інтересів, - також називається адміністративним 

органом. У випадку коли законодавчий орган визначає, що втручання влади є 
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необхідним у певній соціальній діяльності чи проблемі, вона може створити 

законодавство, що створює агентство або безпосередньо, або шляхом надання 

виконавцю розпорядження про його створення. Крім того словник надає визначення 

терміну: “special agency” (спеціальне агентство) - агентство, у якому агенти 

уповноважені виконувати лише спеціалізовану діяльність або діяти лише щодо 

визначених справ [24]. Вважаємо, що поняття “агенство” є за змістом близьким до 

поняття “орган” (орган державної влади), і загалом співпадає. 

Систематизувавши розуміння вищезазначених дослідників, а також інших 

науковців існує можливість виділити такі характерні ознаки органу державної 

влади:  

1) група осіб або одна особа, які наділені компетенцією реалізувати функції і 

завдання держави згідно публічних інтересів. 

2) наділення повноваженнями державно-владного характеру. 

3) організація та діяльність відповідно до законодавства, юридичне 

закріплення структури, територіальних меж діяльності, визначення органу як 

складової одиниці державного апарату та ролі у ньому. 

4) формування прямим чином – суспільством, або державою в особі її органів; 

визнання суспільством легітимності органу. 

На основі цих ознак пропонуємо таке визначення органу держави: 

легітимна, сформована суспільством або державою відповідно до норм права 

одиниця державного апарату, наділена державно-владними повноваженнями 

здійснювати функції і завдання держави згідно публічних інтересів. 

Треба додати, що з структурного погляду на державний орган, він може 

розглядатися загально та конкретно. Це стосується бачення органу у механізмі 

держави в цілому, наприклад: прокуратура як один із органів-інститутів державної 

влади в Україні, а також конкретного погляду на одиниці, які є складовими системи 

вищезазначеної структури. На наш погляд саме конкретний підхід є у більшій мірі 

точним, адже прокуратура є системою, яка складається з органів-одиниць: 

територіальних, військових та ін. Саме такий підхід закладено в Законі України 

“Про прокуратуру” від (2014 р.). 
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Цікавим моментом є те, що в наукових джерелах переважно надається 

визначення системи прокуратури, або ж самого поняття “прокуратура”, однак 

визначення поняття “орган прокуратури” як структурного елементу системи 

формулюється рідко. 

Так на думку Г.О. Мурашина, прокуратура – це орган держави який здійснює 

визначені законом функції [25; c. 755]. Відповідно до нашого розуміння, таке 

бачення у сучасних умовах можна тлумачити в двох напрямках: 1) прокуратура як 

система органів або інститут, що виконує відповідні функції. Визначення 

прокуратури, як системи органів є поширеним у літературі; 2) одиниця системи 

прокуратури (територіальний або спеціалізований орган), що виконує визначені 

законом функції. 

Неординарною є думка Н.О. Рибалки, а саме: органи прокуратури – “складне 

сполучення людських, фінансових, технічних, матеріально-господарських та 

інформаційних ресурсів, що створюють своєрідні елементи даної системи” [26; с. 

285]. Дане розуміння є баченням кожного органу прокуратури як складної 

соціальної системи, що спеціально відображено науковецем. 

Часто застосовуваним у літературі є визначення органів прокуратури шляхом 

перерахування складових системи прокуратури. Сьогодні таке визначення могло б 

мати вигляд переліку таких елементів як: Генеральна прокуратура України, 

регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокуратури, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура. 

Зі свого боку, запропонуємо власне визначення органу прокуратури. 

Вважаємо, що орган прокуратури – сформована відповідно до законодавства та 

публічного інтересу структурна одиниця системи прокуратури, яка здійснює 

функції прокуратури, передбачені Конституцією та законами України, або 

спеціально створена для забезпечення виконання цих функцій, наділена 

юрисдикцією згідно до адміністративно-територіального устрою країни чи 

спеціалізації, має у складі суб’єкта, який здійснює управління. 

Орган, який не має визначених ознак не можна віднести до категорії “орган 

прокуратури”. Характеризуючи ключові ознаки надані у визначенні, зазначимо:  
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1) Створення органу має відбуватися згідно законодавства задля забезпечення 

легальності сформованого суб’єкта. Порушення закону та невідповідність 

публічному інтересу при створенні органу є характерними ознаками антиправової 

сутності створеного органу. Розуміючи складність поняття публічного інтересу, а 

також самого бачення того хто є суб’єктом оцінки публічного інтересу або її 

вираження (що є, навіть, складнішим) впевнені у необхідності виразити в можливій 

мірі прагнення прокуратури, як інституту в можливій мірі відповідати вказаній 

категорії. Ігнорування ідеї відповідності публічним або ж суспільним інтересам є 

складовою підвалин перетворення прокуратури із інституту захисту верховенства 

права в інструмент виконання волі впливових суб’єктів.  

2) Функції, які виконує той чи інший орган є рисами які відрізняють його у 

середовищі державного апарату. Сьогодні підтримання публічного обвинувачення в 

суді, представництво інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство, нагляд за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян - 

виконують тільки органи прокуратури. 

3) Разом з цим, треба додати, що крім складових системи прокуратури 

України визначених у ст. 7 Закону “Про прокуратуру” (2014 р.), яка перераховує 

такі складові як: Генеральна прокуратура України, територіальні та спеціалізовані 

прокуратури, до цієї ж системи мають відноситись особливі органи які підтримують 

і забезпечують ефективне функціонування інституту: Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія прокурорів та органи прокурорського самоврядування. До складу органів 

самоврядування входить Всеукраїнська конференція прокурорів, а також Рада 

прокурорів України. Ст. 7 не передбачає цих складових у системі прокуратури, 

однак сам Закон (2014 р.) врегульовує статус цих органів. Відповідно до ст. 73 

Закону, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів є колегіальним органом, 

який відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень 

фахової підготовки осіб, які виявили намір зайняти посаду прокурора, та вирішує 



46 
 

питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення 

прокурорів з посади. Згідно до ст. 67 Закону Всеукраїнська конференція прокурорів 

приймає з питань, що належать до її компетенції, рішення, що є обов’язковими для 

Ради прокурорів України та будь-яких прокурорів, саме цей орган призначає членів 

Ради прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, а 

також має інші важливі повноваження стосовно вирішення внутрішніх питань 

прокуратури. Відповідно до ст. 71 даного Закону, у період між всеукраїнськими 

конференціями прокурорів вищим органом прокурорського самоврядування є Рада 

прокурорів України, яка серед інших важливих повноважень, наприклад: вносить 

рекомендації про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад; 

організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, 

поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності прокуратур та ін. 

Фактично дані органи вирішують ключові питання організації діяльності 

прокуратури, забезпечення цієї діяльності з метою утвердження та слідування 

принципам діяльності прокуратури передбачених у ст. 3 Закону “Про прокуратуру” 

(2014 р.). Можна зауважити, що основні органи держави (Верховна Рада України, 

Президент) також покликані забезпечити діяльність прокуратури та слідування її 

своїм засадам. Однак це лише невелика частина їх повноважень поряд з існуванням 

багатьох інших, які стосуються процесів, що відбуваються в Україні. Водночас 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів та органи прокурорського 

самоврядування за своїми повноваженнями сконцентровані саме на вирішенні 

внутрішніх питань у системі прокуратури (поряд із відносинами системи з іншими 

складовими державного апарату). Більше того до складу цих органів входять 

прокурори. Тому можна бути впевненим, що до системи прокуратури мають 

входити також і ці органи, що повинно відображатись у ст. 7 Закону “Про 

прокуратуру” (2014 р.). 

4) Особливою ознакою органів прокуратури є поширення їх юрисдикції згідно 

до адміністративно-територіального устрою або спеціалізації. Стаття 12 Закону 

“Про прокуратуру” (2014 р.) передбачає, що перелік та територіальна юрисдикція 

місцевих прокуратур визначається в Додатку до цього Закону. Наприклад 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print1488784438774554#n1283


47 
 

юрисдикція Бердичівської місцевої прокуратури у Житомирській області 

поширюється на Андрушівський район, місто Бердичів, Бердичівський район, 

Любарський район, Ружинський район, Чуднівський район. На рівні областей діють 

регіональні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, Автономної 

Республіки Крим, міст Києва і Севастополя. Найвищим органом, повноваження 

якого поширюються на всю Україну є Генеральна прокуратура, як єдиний орган, що 

організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури (ч.1 ст.8 Закону “Про 

прокуратуру” (2014 р.)). 

Паралельно з такою складовою системи територіальних прокуратур в Україні 

діє інша система військових прокуратур які організовані відповідно до існуючих 

гарнізонів та/або сформовані в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або 

проведення антитерористичної операції , в силу інших виключних обставин 

(Додаток до Закону “Про прокуратуру” (2014 р.). Для прикладу військова 

прокуратура Південного регіону України є прокуратурою вищого рівня для: 

військової прокуратури Одеського гарнізону, військової прокуратури 

Дніпропетровського гарнізону, військової прокуратури Миколаївського гарнізону, 

військової прокуратури Запорізького гарнізону, військової прокуратури Білгород-

Дністровського гарнізону, військової прокуратури Кіровоградського гарнізону, 

військової прокуратури Криворізького гарнізону, військової прокуратури 

Херсонського гарнізону.  

Відповідно до Закону України “Про Статут гарнізонної та вартової служб 

Збройних Сил України” (1999 р.) гарнізон становлять військові частини, штаби, 

організації, установи та військово-навчальні заклади (далі - військові частини) 

Збройних Сил України, розташовані постійно чи тимчасово в населеному пункті 

(пунктах) або поза ним (ними), військові частини Державної прикордонної служби 

України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України [27; п.1]. 

Межі гарнізону та зони відповідальності визначаються наказом командувача 

військ оперативного командування, а в місті Києві ˗ наказом Міністра оборони 
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України. Межі гарнізону мають бути добре відомі всьому особовому складу 

гарнізону [27; п.3]. 

Особливості юрисдикції, яка має ознаки як територіальності так і спеціалізації 

набуває Спеціалізована антикорупційна прокуратура, що призначена виконувати 

функції прокуратури стосовно корупційних злочинів у взаємодії із Національним 

антикорупційним бюро України. Відповідно до ч.4 ст.8-1 Закону “Про прокуратуру” 

(2014 р.) до загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих 

містах, в яких розташовані територіальні управління Національного 

антикорупційного бюро України. 

5) Органи прокуратури очолюються керівництвом, як-правило в особі 

прокурора відповідного органу. Генеральну прокуратуру України очолює 

Генеральний прокурор, Спеціалізована антикорупційна прокуратура очолюється 

Керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор області, 

Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя є керівником регіональної 

прокуратури. Місцеві прокуратури очолюють керівники місцевих прокуратур. 

Можна звернути увагу, що не застосовується назва “прокурор району”, адже 

юрисдикція місцевої прокуратури поширюється на кілька районів. Військову 

прокуратуру очолює Головний військовий прокурор, прокуратури регіонів 

(Центральний, Південний, Західний) очолюється військовими прокурорами регіонів, 

а гарнізонів - військовий прокурор гарнізону. 

Можна впевнено сказати, що ті органи прокуратури на які покладено 

безпосереднє виконання її функцій діють згідно принципу єдиноначальства. 

Необхідно врахувати той факт, що у ст. 3 Закону “Про прокуратуру” (2014р.) цей 

принцип сьогодні не передбачено. 

Однак варто додати, що Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів це 

колегіальний орган, який складається із 11 членів, разом з цим комісія таємним 

голосуванням строком на 3 роки обирає голову комісії, який виконує організаційні 

функції.  
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Всеукраїнська конференція прокурорів також є колегіальним органом, який 

складається із делегатів територіальних прокуратур і Генеральної прокуратури. Ст. 

70 Закону “Про прокуратуру” (2014р.) передбачає, що організовує роботу 

конференції – президія, яка попередньо шляхом таємного голосування обирається 

Всеукраїнською конференцією. У період між роботою вищезазначеного органу діє 

Рада прокурорів України, яка теж обирає собі голову Ради прокурорів України (ст. 

71 Закону). 

Аналіз Закону “Про прокуратуру” (2014р.), а конкретно статей 69 та 71 

виявляє той факт, що спеціалізовані органи прокуратури не представлені своїми 

делегатами в органах прокурорського самоврядування. На нашу думку це є не 

виправданим. Дійсно, закон передбачає входження до Всеукраїнської конференції 

прокурорів та до Ради прокурорів України лише представників Генеральної 

прокуратури, регіональних та місцевих прокуратур (окрім представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ у Раді прокурорів). Ст. 1 Закону 

передбачає, що прокуратура України – єдина система. Факт неучасті 

спеціалізованих прокуратур в органах прокурорського самоврядування не відповідає 

цій ідеї. Ця ситуація має знайти своє вирішення у співмірній участі прокурорів 

спеціалізованих прокуратур у прокурорському самоврядуванні, що має 

відображатись у статтях 69 та 71 Закону. 

Детальне дослідження категорії державний орган є необхідним і дозволяє 

системно осмислити поняття “орган прокуратури” що є виправданим, адже навіть з 

першого погляду на норми Закону “Про прокуратуру” (2014), спостерігається 

системна природа інституту. І якщо звернутись до статті 7 Закону, яка вказує на те, 

що становить собою система прокуратури, то ми побачимо, що це система 

територіальних і спеціалізованих органів із Генеральною прокуратурою - органом 

прокуратури вищого рівня. Тобто орган прокуратури – головна складова (одиниця, 

підрозділ) системи прокуратури та є родовим поняттям, яке започатковує природу 

спеціалізованого органу прокуратури. Визначення “спеціалізованого органу 

прокуратури” можна сформувати саме на базі визначення “органу прокуратури”. 
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Аналіз історії спеціалізації органів прокуратури, порушує багато питань 

стосовно теоретичної і нормативної обґрунтованості існування спеціалізованих 

органів прокуратури. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про прокуратуру” 

(2014р.), прокуратура України становить єдину систему. Згідно до статті 3 цього ж 

закону, діяльність прокуратури ґрунтується на засадах територіальності. 

Законодавство України завжди відображало намагання держави будувати систему 

прокуратури відповідно до засад єдності та централізації. “Спеціалізація” як 

принцип, або засада діяльності органів прокуратури – не відображалася. 

Територіальні органи прокуратури, загальної юрисдикції завжди були основою 

прокурорської системи, її основною ланкою. Чому ж тоді попереднє законодавство, 

у тому числі періоду СРСР, й сучасне законодавство незалежної України 

передбачало існування спеціалізованих органів прокуратури, а також право 

Генерального прокурора створювати спеціалізовані органи? Крім того, у ч.6 ст. 7 

Закону (2014р.) передбачено: “У системі прокуратури може запроваджуватися 

спеціалізація прокурорів” (на нашу думку тут мається на увазі не лише спеціалізація 

органів у системі прокуратури, а й внутрішня спеціалізація в окремому органі 

прокуратури, наприклад – у територіальному)? 

Закон “Про прокуратуру”, у своїх перших статтях, представляє прокуратуру як 

єдину систему, що виконує функції обвинувачення, представництва та нагляду з 

метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. 

Діяльність інституту ґрунтується на засадах верховенства права; визнання людини 

найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та 

об’єктивності, територіальності, презумпції невинуватості, незалежності 

прокурорів; її політичної нейтральності; недопустимості незаконного втручання у 

діяльність інших органів; поваги до незалежності суддів; прозорості; дотримання 

етики. Можна зауважити, що досліджуючи питання спеціалізації органів 

прокуратури, найбільш доцільно детально проаналізувати саме організаційні засади, 

з якими це питання є взаємопов’язаним. А тому споглядаючи систему органів 

прокуратури, як “систему” побудовану на принципах “єдності” та 

“територіальності”, необхідно проаналізувати ці керівні характерні риси. 
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Поняття система, є широко застосовуваним у безмежній кількості сфер 

людської діяльності. Під системою можна розуміти порядок, зумовлений 

правильним, планомірним розташуванням і взаємним зв’язком чого-небудь. Також 

не рідко під системою мають на увазі, будову структури, що становить єдність 

закономірно розташованих та функціонуючих частин. Поширеним є також бачення 

системи, як сукупності способів, методів, прийомів здійснення чого-небудь [28; с. 

1320]. Намагаючись навести простий приклад системи, можна уявити дерев’яний 

човен. Так, човен є цілеспрямованим поєднанням у певному порядку дерев’яних 

дощок, необхідної форми та розміру, для виготовлення плавучого засобу. Водночас 

самі пособі дошки, які мають необхідні характеристики для виготовлення човна, які 

знаходяться в одному місці, але не скріплені одна з одною у потрібному порядку, 

загалом є купою деревини, яка не дасть нам можливість використати плав-засіб для 

переміщення себе та вантажу по водних шляхах. Дерев’яний човен являє собою 

маленьку систему, яка зазвичай призначена для виконання завдань не великого 

масштабу, наприклад риболовлі, перевезення кількох осіб, або вантажу вагою кілька 

сотень кілограмів. Але якщо нам необхідно для прикладу перевезти 1 млн. тонн 

вугілля для забезпечення роботи теплоелектростанцій протягом визначеного 

періоду. Якщо ми підемо “простим” шляхом і використаємо вже згаданий 

дерев’яний човен вантажопідйомністю 200 кг., нам необхідно буде здійснити 5 

мільйонів рейсів для перевезення 1 мільйона тонн вугілля, що навряд чи можливо 

протягом життя однієї людини. Такий підхід явно не доцільний. Можна застосувати 

також інший підхід, а саме: виготовлення 5 млн. човнів для перевезення 1 млн. тонн 

вугілля. Уявивши, скільки людей та часу буде витрачено на виробництво 5 млн. 

човнів, а також майбутнє їх застосування 5 млн. працездатними особами, можна 

прийти до висновку, що це загрожуватиме небезпекою економіці, не згадуючи про 

блокаду водних мереж країни. Очевидним, є те що ні перший підхід ні другий не 

дозволяє виконати поставлене завдання. Однак такі завдання, піддаються 

вирішенню - історія, наука, практика, згенерували можливість постійно перевозити 

мільйони тон вантажу. Для перевезення насипних вантажів, таких як вугілля 

сьогодні використовується спеціальне судно типу “балкер”, вантажопідйомність 
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деяких з них складає понад 300 тис. тонн. Очевидно, що таке судно також складає 

собою систему, однак значно масштабнішу ніж дерев’яний човен. Крім того для 

його використання потрібна інфраструктура, яка включає: порти, сухопутні 

транспортні мережі, забезпечення паливом та багато інших об’єктів, які також є 

системами, і водночас входять в іншу більш велику систему водних перевезень. 

Таким чином, ми спостерігаємо як простіші системи входять до більш великих 

систем. Крім того ми змоделювали ситуації коли без використання складних систем, 

побудованих на досягненнях науки, виконати завдання буде не можливим. Варто 

зазначити, що судно типу “балкер” є саме тим спеціалізованим судном, яке 

дозволить найкраще виконати вищезазначене завдання. 

Аналогічні загальнонаукові, філософські закони, поширюються і на систему 

прокуратури України. Кожен територіальний або спеціалізований орган 

прокуратури входить в єдину систему прокуратури країни. Сама система 

прокуратури входить у більшу систему державних органів та взаємодіє у першу 

чергу із органами уповноваженими здійснювати слідство, які визначені ст. 214 

Кримінального процесуального кодексу (2012): органами Національної поліції, 

органами безпеки (Службою безпеки України), органами, що здійснюють контроль 

за додержанням податкового законодавства, органами державного бюро 

розслідувань, Національним антикорупційним бюро України. Також відповідно до 

ст. 14 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” (1992) [29], 

прокуратура здійснює нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю. І, насамперед, 

прокуратура взаємодіє із судовою гілкою влади, де виконує функції обвинувачення і 

представництва. Крім того важливою є взаємодія прокуратури із кримінально-

виконавчою системою, у сфері діяльності якої вона продовжує здійснювати функції 

нагляду. Все це далеко не повний перелік взаємодії прокуратури з іншими 

державними органами, яка насправді є значно масштабнішою, та включає до себе 

головні органи політичної влади. Захист законності, є одним із опорних каменів 

фундаменту будь якої держави, який за своїм значенням є близьким тільки до 

захисту від зовнішніх загроз. Тому виконання завдань у цій площині, є одним із 

найбільш відповідальних видів діяльності. Наявність 10 або 15 тис. працівників 
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органів прокуратури відповідно до ст. 14 Закону “Про прокуратуру” (2014), які не 

об’єднані в систему, виконують свої функції лише індивідуально, без координації та 

субординації, без забезпечення контролю та спеціалізації (у тому числі 

внутрішньої), саме по собі не дасть можливості виконувати визначені законом 

функції прокуратури. Тому прокуратура становить собою систему. Характеристика 

діяльності цієї системи, її позитивні та негативні якості є іншим питанням, яке 

потребує постійних досліджень, однак фактом є її існування в Україні як системи. 

Стаття 7 Закону України “Про прокуратуру” (2014) відображає систему прокуратури 

України як структуру із 5-ти великих компонентів: 1. Генеральна прокуратура 

України; 2. регіональні прокуратури; 3. місцеві прокуратури; 4. військові 

прокуратури; 5. Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Навіть таке загальне 

бачення на нашу думку є неповним, адже система прокуратури мала б включати 

відповідно до Закону “Про прокуратуру” Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

прокуратури, Всеукраїнську конференцію прокурорів, Раду прокурорів України. 

Також системи прокуратури України має включити Національну академію 

прокуратури, як установу, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду 

прокурорів та перекваліфікацію. Окрім вищезазначеного вважаємо, що для 

відображення можливості адаптації системи прокуратури до нових викликів, можна 

відобразити такий компонент як інші спеціалізовані прокуратури, що було б виявом 

ідеї можливості запровадження та при потребі реорганізації, або ліквідації інших 

потенційно створюваних спеціалізованих органів. 

Вартим уваги є визначення системи прокуратури України, яке надає 

Н. Наулік: “єдність органів прокуратури, які функціонують на відповідній території 

та у сфері правових відносин, наділені у межах своєї компетенції єдиними 

повноваженнями й правовими засобами їх реалізації з метою захисту прав і свобод 

людини, загальних інтересів суспільства та держави” [30; с. 36]. 

В.В. Сухонос переконаний, що при дослідженні організації прокуратури 

необхідно керуватися системним підходом, в основу якого покладено вивчення 

будь-якого об’єкта як складної цілісної системи. Науковець для цього пропонує 

керуватися такими принципами системного підходу: цілісність – дозволяє бачити 
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систему як єдине ціле, а також як елемент системи вищого рівня; ієрархічність: стан 

коли елементи взаємодіють на засадах підпорядкування; структуризація: аналіз 

елементів системи у структурах [31; с. 68]  

Засади системності прокуратури у значній мірі взаємозалежні із 

спеціалізацією її органів, а також внутрішньою спеціалізацією. Прокуратура згідно 

із законодавством є єдиною системою, а тому її складові згідно такої ідеї–норми 

повинні працювати узгодженим, найбільш ефективним та виправданим (з точки 

зору витрати ресурсів) чином. Не можна очікувати від всіх прокурорів високо-

рівневого та детального розуміння більшості правових, професійних, технічних 

аспектів людської життєдіяльності. Не доцільним є очікування ефективної та 

швидкої роботи територіальних органів прокуратури в зоні проведення 

антитерористичної операції. Система може і має адаптуватись, перебудовуючись та 

створюючи нові компоненти, якщо існуючі не мають можливості працювати 

ефективно. Так само як у вже згадуваній нами системі водних перевезень, де задіяні 

судна різного функціонального призначення, у системі прокуратури створювались і 

будуть створюватись органи для виконання специфічних завдань, для підтримки 

стійкості та здатності виконувати своє функціональне призначення. 

Як зазначає професор О.Р. Михайленко: “принцип єдності зумовлений тим, 

що прокуратура становить єдину систему. Цей принцип означає, що всі 

територіальні і спеціалізовані органи прокуратури складають єдину систему, яку 

очолює єдиний керівник – Генеральний прокурор України; всіх їх об’єднує також 

єдність цілей і загальних завдань прокурорського нагляду; кожен прокурор з єдиної 

системи органів прокуратури є представником прокуратури України в цілому, від 

імені якої він і діє; всі процесуальні акти діяльності прокурора… - є єдиними 

формами, засобами для всіх органів прокуратури, і такими що виходять від 

прокуратури в цілому як самостійного державного органу і є однаково обов’язкові 

на всій території республіки; всі прокурори, за загальним правилом, наділені 

однаковими повноваженнями з виявлення, реагування і попередження порушень 

законності; всі прокурори у своїй діяльності керуються єдиним Законом України 

“Про прокуратуру“ [32; с.66].  
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Беручи до уваги, припинення виконання широких наглядових функцій, та 

зміну законодавства стосовно видів процесуальних актів діяльності прокурора, 

вважаємо, що розуміння науковцем принципу “єдності” організації діяльності 

прокуратури є досі актуальним. Звертає на себе увагу, також те що науковець бачить 

місце територіальних та спеціалізованих прокуратур в єдиній системі. Більше того, 

О.Р. Михайленко говорить про вагомість відповідності правового статусу всіх 

прокурорів, територіальних та спеціалізованих прокуратур єдиним началам. Цей 

принцип має велике значення, при утворенні спеціалізованих прокуратур, 

посилюючи систему органів прокуратури, вносячи у упорядкованість у виконання її 

функцій, усуваючи реальні і потенційні недоліки законодавства, яке має регулювати 

діяльність спеціалізованих прокуратур. Важко навіть уявити скільки законодавчих 

питань необхідно було б вирішити, формуючи новий спеціалізований орган, який би 

займався обвинуваченням, наглядом за досудовим слідством, дізнанням, 

оперативно-розшуковою діяльністю, наглядом за виконанням судових рішень у 

кримінальних справах та за застосуванням примусових заходів іншого характеру, а 

також виконувати функції представництва у окремих категоріях справ, на які 

поширюються повноваження нового органу, який не входить до єдиної системи 

прокуратури. 

Досліджуючи організаційні принципи системи прокуратури, часто згадуваною 

у наукових дослідженнях та дискусіях є засада територіальності. О.Р. Михайленко 

зазначає, що: “територіальний (зональний) принцип означає такий елемент 

організації роботи, коли її обсяг розподіляється за територіальними ознаками згідно 

з адміністративно-територіальним поділом. Це можуть бути, наприклад, 

прокуратури районів, кількох районів, прокуратури міст. Зональний принцип роботи 

характерний і для вищестоящих прокуратур. За прокурором відділу чи управління, 

якого закріплюється відповідна зона – нижчестояща прокуратура, з дорученням 

контролювати виконання законів, наказів і розпоряджень Генерального прокурора 

України та організацією ефективності її роботи”. Варто зазначити, що ці рядки 

написані науковцем ще у 2005 році, задовго до реформ 2014 року, які впровадили 
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засади незалежності прокурорів у виконанні своїх службових обов’язків, що 

підкріплено п.5 ч.1 ст.3 Закону України “Про прокуратуру” (2014 р.). 

Також важливим фактом є те, що засада територіальності протягом тривалого 

часу існування прокуратури у радянську добу та після проголошення незалежності 

узгоджувалася із функцією загального нагляду прокуратури за дотриманням 

законності. Однак такі повноваження відчутно критикувалися представниками 

науки, які активно підтримували реформування прокуратури згідно європейських 

принципів її організації. Так Р.О. Куйбіда зазначав, що: “Конституція України 

визначила нову роль прокуратури в системі державних органів, відмовившись від 

збереження за нею повноважень щодо тотального нагляду за всіма сферами 

правовідносин. Всеохопний прокурорський нагляд підміняв під собою суд – люди 

звикли за захистом свої інтересів йти спершу до прокурора, а не до суду. Крім того, 

використання протягом останніх десяти років прокуратури в цілях економічної чи 

політичної розправи з конкурентами дискредитувало прокурорський нагляд” [33; 

с.228]. Однак науковець чітко розумів існування протилежної позиції, навівши 

думку прокурора Рівненської області, який в інтерв’ю заявив “Усі дискусії щодо 

того, бути чи не бути прокурорському нагляду за додержанням і застосуванням 

законів, на мій погляд повинні припинитися з одних підстав – ніхто на сьогодні не 

спроможний забезпечити законність, окрім прокурора” [33; с.228]. Вагомість першої 

позиції відобразилася на тому, що сьогодні широкий нагляд прокуратури все-таки 

відходить у минуле, однак сила другої підтверджувалася стійкістю цього 

повноваження до змін протягом тривалого часу, що було в значній мірі фактично 

зумовлено популярністю звернення осіб за захистом своїх прав і свобод саме до 

прокурора. Однак істотні за значенням функції нагляду у значній мірі вплинули на 

територіальні принципи організації прокуратури для захисту законності на певній 

території у всіх сферах правовідносин. Протягом тривалого часу це було ключовою 

функцією прокуратури, а тому і підставою її існування у певній адміністративно-

територіальній одиниці. Також вона була обґрунтованою підставою для створення 

спеціалізованих прокуратур, адже від прокуратури очікували забезпечення 

законності у визначених сферах правовідносин (екологічні, транспортні і тд.). Але 
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якщо задати питання, чи усунено принцип територіальності, а також фактичне 

здійснення спеціалізації прокурорських органів, після ліквідації здійснення 

широкого нагляду за законністю прокуратурою? Ми вважаємо, що впевнено можна 

відповісти – ні. Авжеж деякі науковці вважають, що система прокуратури не 

залежить від адміністративного територіального поділу держави, тобто місцеві 

прокуратури створюються без прив’язки до окремих адміністративно-

територіальних одиниць. Однак неможна не зауважити, що відповідно до Закону 

“Про прокуратуру ” (2014), а саме переліку та територіальної юрисдикції місцевих 

та військових прокуратур, початкова ланка, а саме місцеві прокуратури організовані 

саме для діяльності в межах групи районів відповідно до адміністративно-

територіального устрою. Фактично замість створення органу в одному районному 

центрі (відповідна практика існувала до реформи 2014 р.), тепер такий орган 

створюється для діяльності у кількох районах. Крім того відповідно до статті 10 

Закону “Про прокуратуру ” (2014), у системі прокуратури України діють регіональні 

прокуратури, до яких належать прокуратури областей, Автономної Республіки 

Крим, міст Києва і Севастополя. Тобто основою організації системи прокуратури, 

фактично залишається адміністративно-територіальний устрій країни. 

Обов’язково варто зазначити про адміністративно-територіальний устрій, як 

один з наріжних каменів організації будь-яких державних органів. У значній мірі він 

дозволяє організувати чітку систему державних органів, з розподілом юрисдикції 

залежно від територіальних меж районів, областей, інших територіальних одиниць. 

Однак для прокуратури, для інших правоохоронних органів він фактично не є 

універсальним, хоч і знайшов своє поширене застосування. Це пов’язано з тим, що 

вплив багатьох вагомих обставин адміністративно-територіальні засади не можуть 

виконувати свої організаційні функції. Рябцев В.П. [34; с.104] зазначає: “створення 

військових, транспортних і природоохоронних з різноманітним статусом 

прирівнювання до статусу територіальних прокуратур, об’єктивно обумовлювалося 

тим, що мала місце задача постійно виконувати функції прокуратури в специфічних 

сферах правових відносин, які не залежать від територіального поділу країни. У цих 

сферах організовуються і діють господарські і державно правові структури, 
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закономірності формування і функціонування яких безпосередньо не пов’язані з 

територіальним устроєм, і не обмежуються адміністративно-територіальним 

поділом країни.” “Принцип організації таких прокуратур умовно можна назвати 

виробничим оскільки базові правовідносини та ті які реалізують їх господарські, 

державно-правові структури організовуються на інших принципах (лінійний 

принцип організації управління залізними дорогами, принцип порту приписки і 

басейновий принцип на морському і річковому транспорті, позатериторіальний – 

окружний, гарнізонний, група військ і тд. принцип організації збройних сил)” [34; 

с.104]. Ця думка вдало вписується у сферу повноважень прокуратури здійснювати 

нагляд за розслідуванням у специфічних сферах. 

Як невеликий підсумок, можна стверджувати, що організація і діяльність 

спеціалізованих прокуратур обумовлюється необхідністю забезпечення законності в 

специфічних сферах діяльності, які є важливими або життєво-важливими для 

якісного існування, або навіть існування, суспільства та держави. Загальний підхід 

організації органів прокуратури згідно адміністративно-територіального поділу – 

часто не спрацьовує, а тому без спеціальних органів очікувати ефективного та 

продуктивного виконання завдань не можна. Крім того спеціалізовані органи 

прокуратури це також елемент системи прокуратури, який робить її дієвою та 

адаптивною до нових викликів, це служить інтересам суспільства, всій системі 

прокуратури, включно із її територіальними елементами. Важливим у діяльності 

спеціалізованих органів прокуратури було те, що зазвичай прийнято узагальнювати 

під поняттям наглядових функцій, однак незважаючи на напрямок дії керівництва 

держави по згортанню повноважень прокуратури у цій сфері протягом минулих 

років (що без адекватної заміни наглядових функцій прокуратури важко вважати 

виправданим), вважаємо, що природа - навколишнє природнє середовище, 

організація суспільних відносин, економіка, новітні прояви злочинів, не будуть 

керуватися адміністративно-територіальними межами не лише районів, регіонів, а й 

країн. Тому спеціальний, екстериторіальний підхід до організації системи буде 

актуальним і надалі, враховуючи й сучасні повноваження прокуратури. Краще 
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ознайомитися із перевагами, причинами та ризиками формування спеціалізованих 

органів прокуратури пропонуємо у наступному підрозділі. 

 

1.3. Причини та підстави спеціалізації органів прокуратури 

У переважній більшості випадків спеціалізовані органи прокуратури 

формувалися та існують сьогодні й в інших державах. Досліджуючи причини 

формування спеціалізованих прокуратур, вартим уваги є дослідження професора 

права Сіднейського Університету Патріка Паркінсона який у 2016 році представив 

своє дослідження стосовно спеціалізованих прокурорських органів та судів для 

Королівської комісії інституційного реагування на статеві злочини. Як вже 

зазначено, дослідження присвячено не тільки спеціалізації прокуратури, а 

спеціалізації судів, крім того воно торкнулося не лише Австралії, а й інших країн 

(переважно групи загального права). Цікавим воно є також у зв’язку з тим, що 

концентрується не тільки на адміністративно-територіальному аспекті формування 

даних органів, а й на позитивних та негативних рисах спеціалізованих прокуратур та 

судів. Професор Паркінсон, проаналізувавши сотні публікацій на тему спеціалізації, 

зазначає, що спеціалізовані прокурорські органи, а також спеціалізовані суди 

отримують загальні переваги спеціалізації, які ми наведемо нижче, разом з цим 

вважаємо за доцільне навести й інші позитивні риси, окрім зазначених цим та 

іншими науковцями: 

 А) Підвищення ефективності діяльності прокурорів та суддів, а також набуття 

експертних знань у визначеній предметній сфері через концентрацію зусиль на ній 

протягом тривалого часу. Спеціалісти можуть зазвичай працювати швидше ніж ті 

прокурори або судді, які мають загальну юрисдикцію (останніх автор називає 

генералісти), через те що вони у більшій мірі знайомі з відповідними задачами [35; 

c. IV].  

Б) Спеціалізація також дає позитивні наслідки не тільки для спеціалізованої 

юрисдикції, а й для загальної юрисдикції, адже їх суддям та прокурорам не 

доводиться працювати із справами, та навчатися усіх аспектів роботи системи 
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кримінального судочинства а також особливостей законодавства яке регулює 

питання доказів у специфічних сферах [35; c. IV].  

В) Інша на думку науковця значна перевага спеціалізації це – покращення 

якості прийняття рішень (decision making). Експерти більшою мірою здатні 

прийняти рішення на основі необхідних знань, які характеризуються 

інформативністю, та у меншій мірі допускають значні помилки. Водночас автор не 

знайшов вагомих підтверджень того, що спеціалісти менш сприйнятливі до 

“когнітивних ілюзій” у порівнянні з “генералістами” [35; c. IV]. Однак важливим на 

нашу думку є те що у дослідженні вказано про вищу якість форми прийнятих 

рішень. Також у дослідженні зазначено про кращу організацію роботи із справами 

(case managment) у спеціалізованих органах. Цікава статистика була складена при 

підрахунку кількості відмов від ведення справи стосовно умисних вбивств 

поєднаних з бандитизмом у Лос-Анджелесі, так ймовірність того що 

спеціалізованим органом прокуратури у відповідній сфері буде відмовлено у веденні 

справи складала 22% на противагу 51% не спеціалізованого органу [35; c. 36].  

Г) Важливою позитивною рисою спеціалізованих органів на якій було 

наголошено – це швидкість роботи. Дійсно спеціалізовані органи показували кращі 

результати швидкості роботи із справами, що додатково впливало на інший 

позитивний момент зменшення рівня процесуального виснаження постраждалих 

осіб. Так, наприклад, у Австралії, після формування спеціалізованого органу 

прокуратури в сфері статевих злочинів, час провадження по відповідних справах 

скоротився на 32%, протягом 2005 по 2009 рік [35; с.34]. 

Д) Вигідною для здійснення правосуддя рисою, визнається також більш тісна і 

налагоджена взаємодія прокурорів спеціалізованих органів прокуратури із слідчими 

від самого початку розслідування в справі. Необхідно зазначити, що рівень 

задоволення роботою прокурорів-спеціалістів, який мають представники поліції, які 

працюють із ними також знаходиться на високому рівні. Високо оцінюється робота 

прокурорів спеціалізованого органу також і в судах, що, крім іншого, виявляється у 

вироках де суд ставав на сторону обвинувачення. [35; с.34] 
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Е) Крім того сильний позитивний вплив на хід проваджень зумовлюється тим, 

що за необхідності до розслідування та всіх інших стадій провадження долучається 

ціла прокурорська команда. 

Є) Варто додати, що рівень задоволення роботою спеціалізованих органів 

прокуратури у відповідній сфері постраждалою стороною є на високому рівні. 

Водночас нерідко були випадки критики та зауважень з боку потерпілих, однак 

рівень задоволення роботою спеціалізованих органів прокуратури є значно вищим 

[35; с.34]. Необхідно підкреслити, що згідно до офіційного інтернет-ресурсу штату 

Вікторія в Австралії, ключовою ціллю спеціалізованої прокуратури в сфері статевих 

злочинів, є притягнення винних до відповідальності за статеві злочини із 

мінімізацією стресових факторів для потерпілих та посиленням їх довіри до системи 

правосуддя [36]. 

Ж) Важлива риса спеціалізації органів прокуратури, або ж внутрішньої 

спеціалізації в територіальних органах наведена сербським дослідником Міланою 

Пісаріч, а саме - вміння працювати з особливими типами доказів. Дослідник 

підтримує ідею запровадження спеціалізованих органів поліції, прокуратури, та 

судів в сфері кіберзлочинності. У випадку спеціалізованих органів протидії 

кіберзлочинності – необхідні серйозні знання для роботи з електронними доказами 

[37]. Ця думка дійсно варта уваги, адже далеко не кожен поліцейський, прокурор чи 

суддя якісно прийме рішення по питаннях доказування, коли сліди злочину 

містяться в hardware (апаратне забезпечення) або в software (програмне 

забезпечення). Хочеться додати зі свого боку, що розслідування у кіберпросторі 

нерідко має складності у отриманні доказів, враховуючи транснаціональний 

характер злочинності. Розпочинати пошуки зловмисників інколи доводиться із 

визначення часового поясу де вони розміщуються, досліджуючи характерні ознаки 

застосованої лексики (за наявності тексту в електронній формі), та аналізуючи 

історії близьких за природою правопорушень. Така сама ситуація можлива і в інших 

сферах: транспорт та комунікації, екологія, війська - їх організація, застосування та 

озброєння та ін. 
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З) Вагома риса спеціалізованих прокурорів – бачити зв’язки між 

кримінальними справами, які на перший погляд є не пов’язаними. Так за даними 

Контр-терористичного комітету Ради Безпеки ООН не спеціалізовані прокурори (у 

сфері тероризму) зазвичай не помічають зв’язків справ у їхньому провадженні із 

існуючими терористичними загрозами. Виявити такі зв’язки зазвичай не просто, а 

тому не спеціалізовані органи потребують щонайменше додаткових тренувань та 

співпраці із контр-терористичними органами для встановлення зв’язків між 

криміналітетом та тероризмом [38; с. 9]. 

Дуже важливим є усвідомлення того, що спеціалізація може мати 

багаторівневий характер. У більшості можливих видів організацій може бути лише 

один спеціалізований на певних типах завданнях працівник, може бути група 

працівників, а також сама загалом організація може складатися із спеціалізованих 

працівників (спеціалістів), на яких покладено виконання визначених завдань, 

функцій, сфера повноважень яких поширюється на визначені сфери правовідносин, 

територіальні зони, дії та ін. Так Адам Світ, свого часу розкривав переваги 

спеціалізації індивідуальних працівників, про що ми вже згадували вище. Водночас 

шляхом спеціалізації у великих організаціях можуть утворюватися цілі структурні 

одиниці (органи, департаменти, підрозділи) Також можливими є змішані форми 

спеціалізації: наприклад утворення органів та департаментів із поєднанням 

спеціалізації індивідуальних працівників, а також інші можливі комбінації. На нашу 

думку саме такий змішаний тип спеціалізації притаманний прокуратурі України, де 

присутня спеціалізація органів (САП, військова прокуратура), департаментів (прик. 

-Департаменту підтримання державного обвинувачення та представництва інтересів 

громадянина або держави в судах ГПУ,) управлінь (прик. - Управління з 

розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями ГПУ), відділів (прик. - 

Відділ організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції ГПУ), 

індивідуальна спеціалізація прокурорів (прик. - спеціалізація прокурора 

територіального органу на злочинах у злочини у сфері обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин). 
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Важливим є аспект розрізнення внутрішньої та зовнішньої спеціалізації. Так 

наприклад в судовій системі прийнято розрізняти “внутрішню” та “зовнішню” 

спеціалізації [39]. О. Ф. Фрицький під внутрішньою спеціалізацією розуміє розгляд 

судовими структурними одиницями визначеного суду справ по конкретних 

виділених для них галузях права, тобто всередині кожного суду формуються 

спеціальні органи: палати, колегії, камери, або ж розгляд визначеної категорії справ 

індивідуально суддями, які спеціалізуються на розгляді цих справ: 

адміністративних, кримінальних, цивільних та ін . Під зовнішньою спеціалізацію 

науковець вбачає існування у судовій системі самостійних підсистем наприклад: 

судів господарської, адміністративної, загальної юрисдикції, а також наприклад 

потенційно сформованих військових, морських, фінансових судів [40; c.411-412]. 

Такий погляд на рівні спеціалізації на наш погляд доцільний для застосування 

і до системи прокуратури. Водночас цей погляд потребує значної адаптації, адже 

система прокуратури України та система судоустрою мають фундаментальні 

відмінності. Система судоустрою не має таких ознак як єдиноначальність, 

ієрархічність, централізація, водночас система прокуратури довгий час діяла і на 

нашу думку діє і сьогодні на таких засадах. Відповідно до ч. 4 ст.7 Закону “Про 

прокуратуру” (2014): Генеральна прокуратура України є органом прокуратури 

вищого рівня щодо регіональних та місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура 

є органом прокуратури вищого рівня щодо місцевих прокуратур, розташованих у 

межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну 

юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури. Згідно до ст. 8 цього ж Закону 

Генеральна прокуратура України організовує та координує діяльність усіх органів 

прокуратури її очолює Генеральний прокурор, який має першого заступника та 

чотирьох заступників, а також заступника Генерального прокурора - Головного 

військового прокурора. Відповідно до ст. 9 зазначеного закону Генпрокурор має 

значні повноваження у системі прокуратури, у тому числі призначення прокурорів, 

організація та визначення повноважень територільних та місцевих прокуратур та ін. 

Відпоідно до ст. 8-1 Закону про прокуратуру керівник Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному 
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прокурору. Згідно до ст.7 Закону “Про прокуратуру”(2014): утворення, реорганізація 

та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і 

штатів здійснюються Генеральним прокурором. Подібного рівня централізації у 

судовій системі немає, фундаментальним принципом судової системи є 

інстанційність. Для прикладу, відповідно до ст. 39 Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів” від 02.06.2016, організаційні та контрольні повноваження Голови 

Верховного Суду поширюються саме на Верховний Суд, водночас не поширюються 

на місцеві або спеціалізовані суди, голови яких мають повноваження, які 

сконцентровані на судах, які вони очолюють. Можна сказати, що суди, як окремі 

органи судової влади мають вищий ступінь незалежності один від одного та існують 

з ознаками децентралізації. Таким чином у судовій системі виокремлювати 

внутрішню і зовнішню сторону є більш видимим, те що в суді – є внутрішнім, а поза 

ним – зовнішнім. 

Однак враховуючи, те що стаття 7 Закону України “Про прокуратуру” 

перераховує основні елементи системи прокуратури: Генеральна прокуратура 

України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури, військові прокуратури, 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, і два останні елементи мають 

особливий правовий статус та організацію, а також те що кожен орган прокуратури 

(не залежно від спеціалізації) має ознаки унікальності, “окремішності” вважаємо за 

можливе застосування термінів “внутрішня” та “зовнішня спеціалізація” органів 

прокуратури. Існує можливість застосування термінів: “спеціалізація прокурів” та 

“спеціалізація органів прокуратури” однак першій термін не відображає 

спеціалізації структурних одиниць одного органу прокуратуру таких, як 

департамент або відділ. Також цілком допустимим є погляд на спеціалізацію в 

системі прокуратури як внутрішню (прокурори, департаменти, відділи) та 

спеціалізацію органів прокуратури (тобто військова, антикорупційна, потенційно 

можлива – транспортна, екологічна, пенітенціарна). На нашу думку цей варіант є 

найбільш зручним та прийнятним. 



65 
 

Гадаємо, що раціональним буде також виокремити позитивні риси 

спеціалізації органів прокуратури, тобто зовнішньої спеціалізації, які спонукають 

державу формувати їх, а не обмежуватись лише внутрішньою спеціалізацією. 

Відповідно до нашого міркування, спеціалізація мотивується перш за все 

потребами та інтересами людини, суспільства і держави. Як говорив німецький 

мислитель Георг Вільгельм Фрідріх Геґель “найближчий розгляд історії переконує в 

тому, що дії людей випливають з їхніх потреб, пристрастей, інтересів… і лише вони 

відіграють головну роль” [41; c.20]. У зв’язку з цим необхідно визначитись з 

поняттями, що таке потреба та інтерес. Категорія інтересу є часто застосованою і 

виражається у багатьох його різновидах. “Інтерес” – це форма вияву потреби, 

усвідомлене прагнення людини до її задоволення. У латинській мові термін 

“interesse” означає мати важливе значення [2; с.48]. Вищезазначене визначення 

інтересу виражає саме індивідуальний інтерес людини, однак як багато інших видів 

інтересу залежно від суб’єктів, які є його носіями: групові (група людей, сім’я, 

колектив підприємтсва, установи, представники бізнесу), державний, суспільний, 

публічний та ін. Це ж випливає із визначення поняття “потреба”. “Потреба” – це 

нужда в чому-небудь, об’єктивно необхідному для підтримки життєдіяльності і 

розвитку, людини, колективу, нації, суспільства в цілому; внутрішній збудник 

активності [2; с. 39]. Важливим є розуміння державного інтересу, який загалом 

розуміють як: концептуально виражені чітко сформульовані положення щодо 

сукупних потреб держави пов’язані з потребами її безпеки та подальшого розвитку 

[42; с. 290]. Потрібно зазначити, що у суспільній дискусії та соціальних науках 

виробилось два найпоширеніші погляди на державні інтереси, перший з яких 

зводиться до розуміння держави як відокремленого від суспільства апарату 

управління, який у першу чергу захищає свої інтереси та (або) інтереси впливових 

соціальних груп. Паралельно першому підходу існує інший підхід, який зводиться 

до того, що держава це загалом форма організації суспільства, дії або політика якої 

направлена щонайперше на забезпечення суспільних інтересів [43; с. 107]. 

Екстраполюючи дві крайні позиції на характеристику держав, які існували раніше та 

існують сьогодні, стає зрозумілим що знайти реалізацію на практиці у чистому 
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вигляді один з підходів є проблематичним. В той же час також вбачається, що 

зазвичай на практиці два підходи діють в одній тій самій державі, і залежно від міри 

у якій діє один із підходів - відрізняються характеристики держав. Так при 

домінуванні першого підходу, державний режим має риси авторитаризму, або 

тоталітарності (хоча як правило представники влади у таких режимах наполягають 

на пріоритеті суспільних інтересів). Домінування на практиці другого підходу 

характерне у першу чергу для демократичних країн. Існують також країни у яких 

відображені у рівній мірі обидва підходи. 

Широко застосовуваною є також категорія суспільного інтересу. У найбільш 

поширеному розумінні, під суспільним інтересом розуміється - те, що спонукає 

діяти так, а не інакше заради блага всього суспільства і для блага окремої людини. 

[44; с. 357-358]. Суспільний інтерес за змістом є дуже широким терміном, який 

торкається питань загального блага та політичної системи. Він знайшов своє 

застосування у законодавстві, однак не знайшов свого законодавчого визначення у 

ньому, крім того його розуміння далеко не завжди є ідентичним [45; с. 147]. 

Здебільшого провести межу між категоріями: суспільний інтерес, державний інтерес 

та публічний інтерес є складним.  

Одна з існуючих також концепцій виразу інтересів значної групи суб’єктів, це 

насамперед категорія публічного інтересу. На думку М.М. Стефанчук - публічний 

інтерес, це об’єктивно існуюча, закріплена в нормах права й усвідомлена потреба, 

яка 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 знаходить свою реалізацію (здійснення) у вмотивованій 

юридичній діяльності, в результаті чого виникають, змінюються, припиняються, 

призупиняються, поновлюються відповідні правові відносини [46; c. 161]. 

Концепція публічного інтересу, є збалансованою стосовно вагомості 

суб’єктного складу, включає суспільні групи, суспільство, державу і також 

торкається питань пріоритету загального над приватним, які виникають в країнах, 

що дотримуються демократичних, правових принципів. Саме на державу, її органи у 
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першу чергу покладається захист публічних інтересів [47]. На нашу думку ця 

концепція є доволі виваженою, широко застосовуваною в інших країнах і 

придатною для застосування в Україні. 

В усякому разі на процеси, які відбуваються в країні впливають всі види 

інтересів незалежно від суб’єкту, об’єкту та часовими характеристиками з яким 

вони пов’язані, однак очевидно, що масштаб активності та наслідків які вони 

спричиняють буде різним залежно від виду інтересів, наприклад реалізація 

економічних інтересів студента, враховуючи його можливості буде відрізнятися від 

реалізації економічних інтересів власників підприємств нафтогазової промисловості. 

Потреби нормативно-правового регулювання вимагають найбільш виважених, 

збалансованих за змістом словесних конструкцій для виконання свого призначення. 

Передбачити всіх суб’єктів носіїв інтересу який має захищати демократична правова 

держава складно, а часто і неможливо. Тому законодавець використовує такі 

словесні конструкції, для обґрунтування дії норм, як: державний інтерес, суспільний 

інтерес, публічний інтерес.  

Саме для забезпечення державного та суспільного інтересу, як показала 

історія у різних державах у різний історичний період створювалися спеціалізовані 

органи прокуратури. Так спеціальний суб’єкт який виконуює функції військової 

прокуратури в Збройних силах США - Judge Advocate General's Corps (Корпус 

Генерального судового представника) був створений 29 липня 1775 року Джорджом 

Вашингтоном лише через 44 дні як він взяв контроль над Континентальною армією, 

це було зроблено для забезпечення законності у військах в умовах війни за 

незалежність молодої держави. Корпус судових представників (Military Advocate 

General’s Corps) Армії оборони Ізраїлю, що виконує функції військової прокуратури 

веде своє походження від юридичної служби Хагани, єврейської військової 

організації 1920 – 1948 років, яка зі створенням держави стала основою її армії. 

Тобто саме створення спеціального суб’єкту для забезпечення інтересів суспільства 

у створенні незалежної держави, та наявності дисциплінованої та контрольованої 

військової сили відбулося відповідно ще до проголошення незалежності Ізраїлю [48; 

c. 58-60]. Так само не було тривалих дискусій коли відновлювала свою діяльність 
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військова прокуратура України у 2014 році з початком військових дій Російською 

Федерацією у Криму та на Донбасі, її діяльність закріплена не лише внутрішніми 

нормативними актами прокуратури – а й законом України “Про прокуратуру” від 

14.10.2014, за який проголосувала Верховна Рада України. Стало очевидною 

серйозна помилка допущена колегією Генеральної прокуратури навесні 2012 року 

під головуванням В.П. Пшонки коли було вирішено ліквідувати військові 

прокуратури. Значну роль у цій справі відіграв радник з правових питань 

Президента А.В. Портнов, який аргументував необхідність ліквідації системи 

військових прокуратур від оборонних структур[49; с.20] (які скоріше за все не 

вважали за необхідне розвивати). 

Розумність і закономірність відновлення органів військової прокуратури 

підтверджує також статистика злочинності пов’язаної з обороною та національної 

безпекою, що характеризується стрибком рівня правопорушень у відповідних 

сферах [50], [51], [52] (Додаток Б) . 

Станом на 2017 рік лише органами військової прокуратури сил 

антитерористичної операції розслідується 7851 провадження про військові злочини. 

А Головна військова прокуратура здійснює провадження стосовно громадян 

Російської Федерації у тому числі ключових осіб залучених у здійснення агресії 

проти України серед яких міністр оборони РФ - Шойгу С.К., начальник 

Генерального Штабу Збройних сил РФ Герасимов В.В., заступники міністра 

оборони РФ Булгаков Д.В. та Панков. М.О. та багото інших [49; с. 12-13]. Фактично 

органи військової прокуратури не лише підтримують законність у Збройних Силах 

України, а й протидіють юридичними засобами військовій агресії РФ. 

Схожим чином, як відповідь на активний суспільний запит було створено 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Корупція одна з причин виступу 

суспільства проти вищих посадових осіб у 2013-2014 роках, створення САП 

відбулося паралельно із створенням Національного антикорупційного бюро. Однією 

з причин формування САП було неможливість реформувати систему прокуратури в 

цілому та у швидкому темпі. Розглядалася можливість створення САП окремо від 

системи прокуратури, однак пізніше було використано можливість використання 
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засад спеціалізації та внесення спеціального статусу до Закону “Про прокуратуру” 

(14.10.2014) не порушуючи принципу єдності системи прокуратури.  

Із статистичними даними стосовно зареєстрованих злочинів за 2014-2017 

роки, які відносяться до підслідності НАБУ і відповідно до сфери провадження САП 

[50], [51], [52], [53], [54] пропонуємо ознайомитись у  Додатку Б (таблиця №2). 

Варто зауважити, що провадження цими органами здійснюється стосовно 

визначених ч.5 ст.216 КПК суб’єктів, а не до загального кола осіб, які вчинили 

відповідні правопорушення. 

Цікавим та актуальним для дослідження в Україні є також інститут 

спеціального прокурора в США. Звід федеральних нормативно-правових актів 

США, надає генеральному прокурору право призначати спеціального прокурора 

(сьогодні інститут також відомий під назвою: незалежний радник або ж спеціальний 

радник) кожного разу, коли кримінальне розслідування є необхідним та коли 

розслідування Департаментом юстиції тягне за собою конфлікт інтересів, або інші 

надзвичайні обставини, і ці обставини потребують стороннього спеціального 

прокурора у публічних інтересах [55; Секція 600,1]. Спеціальний прокурор не є 

постійно-діючим суб’єктом, він працює за необхідності, розслідуючи та виконуючи 

функції обвинувачення у тих справах де є конфлікт інтересів, а також недовіра 

суспільства до традиційних методів здійснення цієї роботи уповноваженими 

державними органами. Для виконання цих завдань залучається юрист-професіонал, 

який не належить до системи державних органів, має хорошу репутацію та довіру з 

боку суспільства. Спеціальний прокурор не зобов’язаний працювати сам, для 

виконання його завдань забезпечується бюджетним фінансуванням, а також 

персоналом, який йому зобов’язаний виділити Департамент юстиції та всі 

підпорядковані відомства. Варто зауважити, що персонал він добирає самостійно, 

при цьому не будучи обмеженим лише кандидатами з Департаменту [56]. Фактично 

навколо нього формується цілий орган, який займається розслідуванням та 

притягненням до відповідальності осіб, які були навіть діючими президентами 

країни. Сьогодні, станом на 2017 рік, втручання Російської Федерації у 
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президентські вибори в США розслідує спеціальний прокурор (спеціальний радник) 

Роберт Мюллер [57]. 

Варто зауважити, що спеціалізація прокурорів, структурних одиниць 

прокуратури та її органів існує в Україні та світі зазвичай разом. Тому є досить 

складним завданням виокремити лише позитивні риси спеціалізації прокурора, 

департаменту або органу. Однак на основі проаналізованих джерел вважаємо за 

можливе виділити такі позитивні риси спеціалізації органів прокуратури: 

1) концентрація зусиль і ресурсів на визначній сфері правовідносин, на 

процесах які мають ознаку значного публічного інтересу. Адаптація прокуратури до 

процесів у країні. 

2) застосування нових підходів до організації органу, які є необхідними для 

потреб роботи. Цей аспект може поєднуватися із ситуацією, коли на 

переформування всієї системи прокуратури немає часу, однак з огляду на публічний 

інтерес необхідно діяти. Крім того досвід застосування нових підходів може бути 

використаний щодо інших складових системи. 

3) можливість екстериторіальної роботи, незалежно від адміністративно-

територіального поділу держави. 

4) за необхідності встановлення особливого правового статусу для органу та 

організаційних особливостей з метою пристосування до особливих умов роботи. 

5) накопичення і збереження досвіду та спеціальних знань органом, а не лише 

індивідуально прокурорами, що дозволяє також краще набувати знання новими 

спеціалістам, а також меншою мірою залежати від кадрових змін. 

6) налагодження внутрішніх координаційних і субординаційних зв’язків між 

спеціалістами, командна робота яких за визначенням має бути потужнішою у 

порівнянні із спеціалістом-індивідуалом, або групою прокурорів-спеціалістів 

тимчасово залучених до спільної діяльності. 

7) налагодження стійкої співпраці з іншими правоохоронними органами, 

органами судової влади, громадськістю яка формується не лише між 

індивідуальними працівниками, а між органами у цілому. 
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8) зазначені риси сприяють посиленню принципу незалежності прокурорів, 

який передбачений у ст. 3 Закону “Про прокуратуру” (2014), відповідно до якого 

передбачається існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи 

іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових 

обов’язків (особливо від місцевих впливів). 

Таким чином можна стверджувати спеціалізація органів прокуратури, має 

позитивні риси, які посилюються також спеціалізацією прокурорів індивідуально, 

що в цілому підвищує ефективність роботи системи прокуратури та сприяє 

позитивному оцінюванню її роботи з боку громадськості. 

Водночас, згідно нашого та закордонних досліджень, спеціалізація несе і певні 

ризики. І їх обов’язково треба враховувати при формуванні спеціалізованих органів 

прокуратури в Україні. Вартими уваги є насамперед: 

1) Спеціалізаціє несе ризик неефективного розпорядження (менеджменту) 

ресурсами в системі правосуддя. Про це зазначається, наприклад австралійськими 

дослідниками [35; с. VI]. Екстраполюючи це твердження на стан справ в Україні, 

дійсно з цим можна погодитись адже формування нових органів має 

обґрунтовуватись потребами суспільства, ефективній протидії специфічним 

суспільно небезпечним діянням, а також забезпечення законності у проблемних 

сферах. І все це має здійснюватись спеціалізованим органом прокуратури не за 

рахунок та не шкодячи іншим загальним (територіальним) прокуратурам, або собі 

подібним спеціалізованим органам, однак в іншій сфері. Протидія злочинам проти 

життя та здоров’я людини, притягнення до відповідальності винних осіб захист прав 

потерпілих у цій сфері, що здійснюється сьогодні територіальними органами 

прокуратури є не менш важливими аніж виконання своїх функцій, наприклад 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Враховуючи ситуацію із корупцією в 

Україні, кількістю зареєстрованих та латентних діянь у цій сфері, виконавець 

дисертаційного дослідження не сумнівається у необхідності існування 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак непропорційний розподіл 

ресурсів в системі органів прокуратури є очевидним для громадськості. Враховуючи 
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існування принципу єдності системи органів прокуратури, вирішення питань 

менеджменту ресурсів має спиратись на нього в тому числі. 

2) Іншим ризиком можна назвати питання залучення прокурорів та суддів до 

спеціалізованих органів. Немає сумніву кадри завжди будуть ключовою складовою 

будь якої організації, адже вони є елементом, що робить її реальним суб’єктом 

правовідносин, тим який може функціонувати. Питання кадрів має прямий 

постійний вплив на всі характеристики роботи будь-якої організації (приватної, 

державної, громадської та ін.). Розуміючи велику глибину питання, нам важливо 

виділити ризикові моменти залучення нових прокурорів до спеціалізованих органів 

прокуратури. Австралійський дослідник Паркінсон, досліджуючи питання 

спеціалізації органів правосуддя у сфері статевих злочинів (варто підкреслити, що 

дослідник у значній мірі мав концентруватись саме на цій сфері), писав про 

ймовірність того що потенційні кадри вважатимуть роботу в цих органах менш 

престижною у порівнянні із органами загального виду (наприклад територіальні 

органи прокуратури в Україні). Однак ми повинні бачити аспект престижу, 

привабливості спеціалізованих органів ширше. Привабливість такої роботи може 

бути більшою, меншою, що важливо - у різних пропорціях, або ж навіть 

рівномірною. Залежно від проблем які стоять перед суспільством та державою, 

концентрація найбільш професійних кадрів в одному спеціалізованому органі 

прокуратури може мати позитивні та негативні наслідки. Позитивні наслідки 

очевидно пов’язані із появою динаміки у напрямку вирішенням проблем у сферах 

життєдіяльності суспільства, які обґрунтували їх створення. Однак перетікання 

найкращих кадрів із територіальних органів до спеціалізованих, очевидно не дасть 

позитивного ефекту, а скоріше навпаки – негативно вплине на якість виконання 

функцій територіальними органами, діяльність яких є так само важливою для 

суспільства. І навпаки не престижність, не привабливість спеціалізованих органів 

прокуратури для потенційних кадрів може серйозно зменшити позитивний ефект від 

їх створення. На нашу думку найкращим виходом у цій ситуації є встановлення 

балансу привабливості для потенційних кадрів спеціалізованих та територіальних 
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органів, який був би достатнім для необхідного рівня виконання передбачених 

законодавством функцій.  

3) Ризиком, який так само пов’язаний із кадрами є потенційна можливість 

переходу проблем та негативних явищ, які поширені в системі прокуратури до 

спеціалізованих органів прокуратури. Ті ж самі проблеми корупції, які на жаль 

мають місце у більшості державних органів, органів місцевого самоврядування, та 

загалом є поширеними в суспільстві, можуть знайти сприятливі умови і в 

новостворених спеціалізованих органах прокуратури. На нашу думку створення 

нового органу системі прокуратури, та й в системі державних органів саме по собі 

не попереджує негативні явища у новоствореному органі. Водночас цілком можливе 

недовготривале зменшення рівня негативних явищ у новій структурі, поки вони не 

почнуть проникати до неї шляхом всіх можливих зв’язків із суб’єктами “ззовні” або 

не знайдуть свій розвиток у середині. Для зменшення потенційних ризиків стосовно 

новоствореного органу необхідно розуміння, що тривале утримання низького рівня 

негативних явищ у даному спеціалізованому органі буде можливим, або із 

розвитком системи прокуратури у цілому, або із особливими умовами його 

формування. Важливо щоб ці умови були дотримані фактично, а не формально. На 

момент написання роботи, громадськість є свідком формування Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Якщо відкинути всі питання до проведення конкурсу 

на зайняття ключових посад у цьому органі, його прокурори так само як і прокурори 

всієї системи прокуратури не є повністю захищені від можливого тиску ззовні, який 

може впливати на хід деяких проваджень. Можна сказати, що створення нового 

спеціалізованого органу прокуратури є можливістю, допомогою однак не гарантією 

на усунення негативних явищ у системі прокуратури.  

4) Важливо також звернути увагу на такий ризик, як професійне вигорання. Як 

зазначає С. О. Мащак, дане явище – це синдром емоційного, розумового і фізичного 

виснаження через тривале емоційне навантаження. Його негативними проявами є 

депресивні стани, почуття втоми, спустошеність, негативна професійна установка, 

небажання передбачати позитивні результати у власному житті та професії [58; с. 

446]. У психологічній літературі термін «професійне вигорання» з’явився у 1974 р. 
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Його ввів американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер для характеристики 

психічного стану здорових людей, які інтенсивно взаємодіють з клієнтами, постійно 

перебувають в емоційній атмосфері під час надання професійної допомоги: лікарі, 

медичні сестри, вчителі, соціальні працівники, психіатри, психологи, менеджери, 

керівники різних рівнів, журналісти, пожежники, рятувальники, юристи та інші. 

Існують різні визначення професійного вигорання, але взагалі воно розглядається як 

довгострокова стресова реакція або синдром, що виникає внаслідок тривалих 

професійних стресів середньої інтенсивності [59]. 

Загальновідомим є той факт, що спеціалізація може проводитися у 

різноманітних межах. Дуже вузька спеціалізація прокурорів може перетворити їх 

роботу на одноманітний процес, з концентрацією на вузьких сферах, праця в яких 

буде характеризуватися постійним, стабільним стресом до якого працівники 

залежно від свої психофізіологічних особливостей будуть виробляти свою реакцію, 

яка ймовірно відрізнятиметься незадоволеністю свою професійною діяльністю, 

втратою інтересу до роботи, байдужістю, відчуттям втрати перспектив та не 

реалізованістю себе як професіонала, втомою та емоційним виснаженням, бажанням 

змінити професію. Про підвищений ризик професійного вигорання прокурорів, які 

спеціалізуються на сексуальних злочинах, насильстві в сім’ї говорять і закордонні 

вчені [35; с. VI]. Окрім цього ідея стосовно того, що спеціалізація матиме 

позитивний вплив на ефективність та продуктивність праці тільки до певної межі 

підтримується класиками (Анрі Файоль) та сучасними дослідниками менеджменту 

[1; c. 213], про що нами зазначалося вище. Вважаємо, що так само спеціалізація 

органів прокуратури, а саме тих органів які створюються на постійній, а не 

тимчасовій основі (як спеціальний прокурор в США) має бути у розумних межах. 

Тобто не бути надмірно вузькою (наприклад концентрація на нагляді за досудовим 

розслідуванням стосовно одного виду злочину) та навпаки надмірно широкою, що 

суперечило б самій ідеї спеціалізації.  

5) Таким що обов’язково вимагає уваги є питання територіальної організації та 

централізації спеціалізованих органів прокуратури. Від цього питання у значній мірі 

залежить можливість швидкої та ефективної роботи спеціалізованих органів 
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прокуратури, органів, що здійснюють досудове розслідування, підрозділів, які 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність та негласні слідчі (розшукові) дії, 

органів судової влади. Фактичне розташування спец-прокуратур має бути 

обумовленим розташуванням інших органів, які забезпечують правосуддя, та з 

якими системно доведеться співпрацювати. Є необов’язковим перераховувати всі 

випадки, коли конкретна дія згідно Кримінального процесуального кодексу має 

узгоджуватися із відповідними суб’єктами системи правосуддя. Наприклад, згідно 

статті 246 КПК (2012р.): Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій приймає слідчий, прокурор, а у випадках, передбачених КПК, - слідчий суддя за 

клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором. 

Слідчий зобов’язаний повідомити прокурора про прийняття рішення щодо 

проведення певних негласних слідчих (розшукових) дій та отримані результати. 

Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій. Відповідно до статті 7 Закону України “Про 

оперативно-розшукову діяльність” від 18.02.1992 [29]: письмові доручення щодо 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані 

слідчим, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є 

обов'язковими до виконання оперативним підрозділом. Відповідно до статті 248 

КПК (2012р.): Розгляд клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) 

дії здійснюється за участю особи, яка подала клопотання. Дані норми чітко вказують 

на те що, працюючи із негласними слідчими (розшуковими) діями уповноваженим 

суб’єктам необхідно фізично знаходитися у відповідних місцях де розташовані 

органи правосуддя, для розгляду та передачі процесуальних документів. Це лише 

маленький приклад взаємодії, яка вимагає часових витрат та фізичної присутності. 

Слідчі, прокурори, судді знаходяться у постійній взаємодії і значну частину свого 

робочого часу витрачають на узгодження процесуальних документів. Прокуратурі 

як органу, що здійснює функцію підтримання публічного обвинувачення в суді 

відповідно до ст.2 Закону “Про прокуратуру” (2014р.) доводиться ще тісніше 

взаємодіяти із судами. Тому треба сказати, що близьке територіальне знаходження 

органів правосуддя позитивно впливає на швидкість кримінального процесу. Однак 
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робота із доказами та свідками, які можуть знаходитися на значній відстані від 

спеціалізованих органів прокуратури є також невідворотною, враховуючи більш 

централізовану організацію та меншу ніж територіальних органів кількість спец-

прокуратури витрати часу на переміщення зростуть. Для прикладу Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура розташовується в службових приміщеннях 

Національного антикорупційного бюро України, відповідно до ч.3 ст.8-1 Закону 

“Про прокуратуру” (2014р.) що дійсно має позитивний вплив на швидкість взаємодії 

між НАБУ та САП. Водночас наприклад юрисдикція Харківського територіального 

управління НАБУ, утвореного наказом Директора Національного бюро 29 червня 

2016 року, поширюється на Харківську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку 

області та територію проведення антитерористичної операції: Луганську та 

Донецьку області. Частина 3 ст.8-1 Закону “Про прокуратуру” (2014р.) дозволяє 

також розміщувати САП у службових приміщеннях Генеральної прокуратури 

України (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших 

службових приміщень Генеральної прокуратури України (регіональної чи місцевої 

прокуратури). Однак органи САП навряд чи будуть розміщуватися у кожному 

обласному центрі, а швидше за все формуватимуться координуючись з НАБУ, не в 

останню чергу із економічних міркувань.  

Необхідно також враховувати розміщення спеціалізованих судів. Сьогодні 

відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” від 02.06.2016 [17], 

передбачено формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності та 

Вищого антикорупційного суду. Не можна сказати, що система зазначених 

спеціалізованих судів є в достатній мірі продуманою та врегульованою. Варто 

навести думку Миколи Івановича Хавронюка, стосовно організації 

антикорупційного суду, яка у повній мірі торкається роботи прокурорів САП: 

“Слідчі судді працюють саме в судах першої інстанції. Слідчі судді ВАС, як 

передбачається, працюватимуть у Києві. При цьому кримінальні провадження 

здійснюватимуть детективи не лише центрального офісу НАБУ, а й його 

територіальних управлінь у Львові, Одесі і Харкові. Щоразу, коли слідчий суддя 

відповідно до закону розглядає те чи інше питання за участі слідчого, прокурора, 
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підозрюваного та його захисників, усі ці особи повинні будуть на виклик слідчого 

судді в належний термін прибувати до ВАС, тобто до Києва. Або ж всіх 

підозрюваних треба брати під варту, тримати в столичному СІЗО, а детективам і 

захисникам — їздити для проведення слідчих дій з підозрюваним до Києва. Чи 

справді потрібні ці надзвичайні організаційні незручності? І чи дадуть вони змогу 

дотримуватися розумних процесуальних строків? Питання риторичні.” Науковець 

так само наголошує на ускладнення розгляд клопотань щодо негласних слідчих 

(розшукових) дій, які здійснює слідчий суддя. Натомість вчений пропонує цілу 

систему антикорупційного судочинства у складі: восьми спеціалізованих судових 

палат при тих апеляційних судах, які знаходяться в містах дислокації 

територіальних управлінь НАБУ (як судів першої інстанції), Вищого 

антикорупційного суду (апеляційна інстанція) та Верховного суду, у складі якого 

знаходитиметься спеціалізована судова палата з розгляду корупційних справ 

(касаційна інстанція) [60]. На наше переконання підхід вченого є виваженим і 

продуманим та найбільш раціональним для організації антикорупційного 

судочинства. Якщо ці ідеї набудуть законодавчої форми, або ж навіть система 

антикорупційного судочинства складеться іншим чином, органи САП мають 

знаходитися територіально близько до відповідних судів. 

6) Ще однією ймовірною, ситуацією яка не посприяє ефективності роботи 

спеціалізованих органів прокуратури, це відсутність загальної спеціалізованої 

системи, складовою якої б мали бути спеціалізовані органи прокуратури. Так станом 

на 2018 рік поки фактично не є сформованим Вищий антикорупційний суд, 

водночас фактично вже діє Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура. Також є схожою ситуація у військовій сфері, де 

станом на 2018 рік працює військова прокуратура, органи якої мають своїх слідчих, 

які спеціалізуються на цій особливій сфері правовідносин, цей вид спеціалізованої 

прокуратури також взаємодіє із слідчими та оперативними підрозділами Служби 

безпеки України однак створення (відновлення) військових судів, не передбачено 

існуючим законодавством. Але варто згадати, сказати, що відповідно до світової 

практики: органи військової прокуратури існують поряд із військовими судами, така 
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ж система діяла за часів Російської імперії та СРСР. Таким чином в українській 

системі правосуддя у військовій та антикорупційній сфері існують елементи 

“інфраструктури” які забезпечують, негласні слідчі (розшукові дії), досудове 

розслідування, обвинувачення та представництво, однак у підсумку рішення іменем 

України приймається судами загальної юрисдикції. 

Про те що спеціалізовані органи не можуть бути ефективними в ізоляції 

зазначає сербська дослідниця Мілана Пісаріч, до наукових інтересів якої належить 

формування органів правосуддя, які протидіють кіберзлочинності. Враховуючи 

особливості злочинності у кіберпросторі, її технічний та, часто, транснаціональний 

характер для забезпечення правосуддя у цій сфері дійсно потрібна спеціалізація. На 

думку дослідника, яка проаналізувала закордонний досвід, система протидії 

кіберзлочинності має включати поліцейського типу (органи) підрозділи або інші 

спеціальні високотехнологічні підрозділи з стратегічними та оперативними 

обов'язками, прокурорського типу органи спеціалізовані на кіберзлочинності, 

комп’ютерних криміналістів у складі існуючих органів протидії кіберзлочинності 

або ж як окремі органи. Крім того, враховуючи особливості правової системи 

кожної держави має бути розглянуто створення спеціалізованих судів у сфері 

кіберзлочинності. Обов’язковою є також міжвідомча взаємодія. Це має важливе 

значення через те, що підрозділи протидії кіберзлочинності мають співпрацювати з 

іншими службами (такими як підрозділи економічної злочинності, підрозділи 

захисту дітей) та установи (такі як підрозділи фінансової розвідки, групи з 

реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації та інші). [37; с.233-234] Цікаво, що 

в Сербії створено нечисельний підрозділ Спеціального прокурора у сфері 

високотехнологічної злочинності (Special Prosecutor’s Offi for High-Tech Crime) у 

2006 році [37; c. 235-236], також окремий підрозділ протидії кіберзлочинності 

створено у складі Генеральної прокуратури штату Міссісіпі в США [37; с.240].  

 

1.4 Ознаки та види спеціалізації органів прокуратури 

Фактично визначаючи сутність спеціалізованих прокуратур О.Р Михайленко 

стверджує, що спеціалізовані прокуратури - це органи прокуратури створені не за 
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адміністративно-територіальною ознакою, а за предметно-галузевою, 

функціональною. Прокурори спеціалізованих прокуратур, як правило володіють 

повноваженнями, як і територіальні [61; c. 29-30]. Такий підхід характеризує суттєві 

ознаки спеціалізованих прокуратур однак, нижче нам доведеться детально 

проаналізувати, що ж є предметно-галузевою та функціональною ознакою. 

В.В. Сухонос здійснюючи аналіз системи органів прокуратури стверджує, що 

її складають територіальні і спеціалізовані прокуратури. Перші - створені та 

функціонують відповідно до адміністративно-територіального устрою України, а 

другі за предметно галузевим принципом і функціонують в окремих сферах 

суспільного життя. Науковець зазначає: важливим системним елементом 

прокуратури України є те, що всі прокурори які очолюють існуючі територіальні та 

спеціалізовані органи (здійснюючи аналіз системи автор зазначив, що до 

спеціалізованих прокуратур належать військові, природоохоронні, транспортні, а 

також прокуратури по здійсненню нагляду за виконанням кримінально-виконавчого 

законодавства), призначаються Генеральним прокурором України, що дає 

можливість говорити про злагоджене входження їх до триланкової системи органів 

прокуратури, верхньою ланкою якої є сам Генеральний прокурор [62; с.392]. Варто 

звернути увагу, що станом на 2017 рік кандидатура на посаду керівника 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та 

заступника подаються на розгляд Генерального прокурора після їх відбору 

конкурсною комісією (у складі визначеному Радою прокурорів України та 

Верховною Радою України), однак в підсумку призначення здійснюється 

Генеральним прокурором. Водночас сьогодні не можна казати про звичайне 

входження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до триланкової системи 

прокуратури (Генеральна прокуратура – регіональна прокуратура – місцева 

прокуратура). Це пов’язано із тісним організаційним взаємозв’язком 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із Національним антикорупційним 

бюро України. Так відповідно до статті 8-1 Закону “Про прокуратуру" (2014), 

територіальні філії САП розташовуються у тих самих містах, в яких розташовані 

територіальні управління НАБУ, а згідно до статті 5 Закону України “Про 
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Національне антикорупційне бюро України” від 14.10.2014, Директор бюро утворює 

не більше семи (7) територіальних управлінь, а в межах області, або Автономної 

республіки Крим він може утворити управління тільки за обґрунтованої 

необхідності [63]. 

Варто звернути увагу, що вищезазначені науковці мають спільну думку щодо 

утворення спеціалізованих прокуратур не відповідно до адміністративно-

територіального поділу а за предметно-галузевою ознакою, водночас на відміну від 

В.В. Сухоноса, О.Р. Михайленко доповнює предметно-галузеву ознаку також 

функціональною. 

У той же час, Л.Р. Грицаєнко, зазначає, що формування прокурорської 

системи здійснюється згідно принципу державного устрою та адміністративно-

територіального поділу України, який часто доповнюється похідним, коли базисні 

(управлінські, господарські) організаційні структури та процеси їх діяльності не 

збігаються з адміністративно-територіальним поділом або коли правопорушення та 

їхні наслідки розглядаються в залежності від дії спеціальних, екологічних, 

технологічних та природно-географічних закономірностей. А тому логічним, 

обґрунтованим, та цілком виправданим було створення в Україні транспортних, 

природоохоронних, та інших спеціалізованих прокуратур. [64; с.36] 

М.В. Руденко є одним із вчених, до сфери наукових інтересів відносяться 

спеціалізовані органи прокуратури. З приводу цих органів науковець має таку 

думку: “Утвердження спеціалізованих прокуратур у системі органів прокуратури 

обумовлено об’єктивною закономірністю здійснення прокурорської діяльності у 

відповідних сферах правовідносин, що мають особливу вагу для суспільства і 

держави та характеризуються тією специфікою, котра не може бути у повній мірі 

засвоєна територіальними прокуратурами. Зберігаючи за останніми роль і місце 

основного елемента прокурорської системи, спеціалізовані прокуратури провадять 

їх діяльність у тих сферах, де потребується спеціалізація…” [65; с.153]. 

Враховуючи вищесказане, та усвідомлюючи те що у науковій спільноті 

утвердилася думка, про те що спеціалізовані органи прокуратури формуються за 
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предметно-галузевою та функціональною ознакою, вважаємо доцільним детально 

проаналізувати поняття “предметно-галузева ознака ” та “функціональна ознака”. 

Здійснюючи лексичний аналіз понять, можна звернути увагу, на те що поняття 

складаються з кількох компонентів, і ті які нас цікавлять походять від слів: 

“предмет”, “галузь”, “функція”, які так само варті окремої уваги.  

Так відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови, 

окремий компонент “предмет”, має таке значення: 1) будь-яке конкретне 

матеріальне явище, що сприймається органами чуття; 2) логічне поняття, що 

становить зміст думки, пізнання і т. ін; 3) те, на що спрямована, пізнавальна, творча, 

практична діяльність кого-, чого-небудь 4) Коло знань, що становить окрему 

дисципліну викладання [28; c.1104]. Враховуючи практичну спрямованість 

спеціалізації органів прокуратури для них відповідним та логічним, буде саме третє 

(3) значення поняття “предмет”, як спрямованість спеціалізованих органів 

прокуратури на конкретні сфери правовідносин. 

Водночас у правових науках поняття предмет, як правило застосовується у 

взаємозв’язку із іншими явищами. Так наприклад відповідно до Юридичної 

енциклопедії в шести томах за редакцією Ю.С. Шемшученка, поняття “предмет" є 

компонентом понять: “предмет доказування”, “предмет злочину”, “предмет права” 

[66; с. 58-60]. На наш погляд доцільно ознайомитись із двома крайніми поняттями 

відповідно до енциклопедії. “Предмет злочину” є одним із основних кримінально-

правових понять, у зв’язку з тим, що кримінальне право є однією з головних галузей 

з якими працює прокуратура, варто зробити висновки, стосовно значення поняття 

для спеціалізацією органів прокуратури. Згідно до зазначеного видання “предмет 

злочину” – будь які речі матеріального світу, з певними властивостями яких 

кримінальний закон пов’язує наявність у діях особи конкретного складу злочину. До 

предмету відносять тільки певні речі, а не будь-які цінності, предмет є речовою 

(матеріальною) ознакою злочину. Наприклад предметом незаконної порубки лісу 

(ст.246 ККУ), може бути тільки ліс на корені. Однак варто зазначити, що предмет є 

факультативною частиною складу злочину, яка стоїть поряд із об’єктом злочину 

(який є обов’язковою частиною складу злочину у поєднанні із трьома іншими 



82 
 

складовими: об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною). 

Кримінальний кодекс має значну кількість складів злочинів, які становлять значну 

суспільну небезпеку, посягають на основні суспільні цінності, але предмет злочину 

у матеріальному вигляді відсутній (ст. 111 ККУ Державна зрада; ст. 129 ККУ 

Погроза вбивством; ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем) 

[66; с.59]. Очевидно, що предмет злочину не може бути тією ознакою значення якої 

у повній мірі буде достатньо для утворення або залучення спеціалізованих органів 

прокуратури. Можна припустити, що наявність значної кількості злочинів, 

наприклад предметом яких виступають, наприклад природні ресурси (ліс, вода, 

ґрунт), стануть однією з тих підстав, які зумовлять утворення спеціалізованого 

органу прокуратури (як раніше природоохоронної прокуратури). Однак відповідно 

до кримінального кодексу, а саме у розділі VIII злочини проти довкілля, 

передбачено злочини, у яких не можна виділити матеріальний предмет: ст.236 ККУ 

порушення правил екологічної безпеки, ст.238 приховування або перекручення 

відомостей про екологічний стан або захворюваність населення, порушення 

ветеринарних правил. Важко уявити, щоб спеціалізований орган прокуратури 

(наприклад, потенційно створена природоохоронна прокуратура) не виконував свої 

функції стосовно вищезазначених злочинів. Тому “предмет злочину” не є 

повномірною ознакою для спеціалізації органів прокуратури. 

У правових науках також часто звертаються до поняття “предмет права”. На 

думку Ю.С. Шемшученка під предметом права можна розуміти - правовідносини, 

тобто суспільні відносини, що регулюються правом. Він є пов’язаним з поняттям 

об'єкта права. Ці правовідносини стосуються матеріальних і нематеріальних благ, 

які є об’єктом права. Предмет права фактично збігається з поняттям предмета 

правового регулювання, він також може бути загальним і родовим. Останній є 

критерієм для класифікації загальної системи права по галузях та інститутах 

відповідно до специфіки тих або інших груп суспільних відносин. Поняття «предмет 

права» має важливе значення для встановлення обсягу і характеру регламентованих 

правом суспільних відносин, для вивчення права в цілому та в його галузевому 

розрізі [66; c.60]. Враховуючи, що спеціалізовані органи прокуратури створюються 
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за предметно-галузевим принципом, їх діяльність концентрується на специфічних 

сферах суспільних відносин (наприклад, пов’язаних з військовою службою та 

обороною країни, протидією корупції, екологічними правовідносинами, 

кримінально-виконавчими правовідносинами та ін.).  

Та разом з цим, аналізуючи ознаки за якими створювались спеціалізовані 

органи прокуратури найбільш універсальним вбачається застосування саме категорії 

“предмет” , (а саме в поняття “предметна ознака”) у загально-філософському 

розумінні, яка означає: те, на що спрямована, пізнавальна, творча, практична 

діяльність. Діяльність спеціалізованих органів прокуратури може мати значну 

кількість предметів спрямування. У такому випадку доцільно поєднувати предметну 

ознаку із категорією, яка не здійснює такої конкретизації, а навпаки дає можливість 

узагальнювати. Вважаємо, що саме з цією метою у юридичні науці прийнято 

відображати також галузеву ознаку спеціалізації органів прокуратури. 

Аналізуючи поняття “предметно-галузевої ознаки”, варто проаналізувати 

окреме поняття галузі. Так з лексичної точки зору, під галуззю прийнято розуміти: 

1) Тотожність слову “гілка”. 2) Певна ділянка виробництва, науки і т. ін. 3) 

Сукупність підприємств і організацій, що характеризуються спільністю ознак 

виробничо-господарської діяльності. [28; c.219]. На нашу думку коли йде мова про 

“галузь” в загальному філософському розумінні, ми говоримо про частину чогось 

цілого, що водночас саме є сукупністю об’єктів (явищ), які мають спільні ознаки, 

якості або природу, та слугують спільній меті існування цієї частини, та загальній 

меті цілого. 

У юридичних науках, поняття “галузі” найчастіше поєднується з словами 

“право” або “законодавство”, утворюючи важливі юридичні поняття: “галузь права” 

або галузь “законодавства”. Галузь права – це сукупність правових норм, що 

відокремилася всередині системи права, які регулюють певну сферу однорідних 

суспільних відносин. Однорідність тієї чи іншої сфери суспільних відносин 

викликає до життя відповідну галузь права (цивільне, кримінальне, адміністративне 

тощо). Галузь права відбиває вищий рівень системоутворювальних зв’язків у праві, 

характеризується певною цілісністю, автономністю [67; с.135]. На думку С.С. 
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Алексєєва: “галузь права – це головний підрозділ системи права, що вирізняється 

специфічним режимом юридичного регулювання й охоплює цілі ділянки однорідних 

суспільних відносин” [68; с. 40]. Водночас Галузь законодавства – це сукупність 

законів та інших нормативних актів, які регулюють однорідні і порівняно самостійні 

групи суспільних відносин. Галузі законодавства за назвами і змістом регульованих 

ними відносин переважно відповідають більшості галузей права [69; с. 548].  

І все ж таки варто задати питання: враховуючи поширену в науковому 

середовищі думку щодо спеціалізації органів прокуратури за предметно-галузевою 

ознакою, чи можлива спеціалізація органів прокуратури за галузями права або ж 

галузями законодавства в сфері яких вони функціонуватимуть? 

Враховуючи проаналізований історичний досвід та сучасне становище органів 

прокуратури, можна дати лише частково позитивну відповідь. Цей момент 

пов’язаний у першу чергу з тим, що робота органу прокуратури не може 

здійснюватися лише у сфері однієї галузі права або законодавства, а фактично 

спрямовується цілим комплексом правових норм, які можна віднести до 

різноманітних галузей. Наприклад, як територіальні органи прокуратури так і 

органи військової прокуратури, керуються кримінальним процесуальним правом, 

іншими процесуальними галузями права, кримінальним, адміністративним правом 

та іншими матеріальними галузями права. Так згідно Наказу Генеральної 

прокуратури України від 6 жовтня 2015 року № 249 до основних завдань Головної 

військової прокуратури відноситься окрім інших: спрямування представницької 

діяльності щодо захисту інтересів громадянина або держави в суді у воєнній сфері 

на забезпечення обороноздатності і бойової готовності військових частин Збройних 

Сил України та інших військових формувань, насамперед з питань додержання 

бюджетного законодавства; збереження державного (військового) майна; 

формування, розміщення та виконання державного оборонного замовлення; 

виконання військового обов’язку та проходження військової служби; соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а також інших 

гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини і 

громадянина, державних та суспільних інтересів [70]. Очевидно, що військові 
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прокуратури працюють із військовим правом. Можна сказати, що викладене вище 

підкріплює ідею спеціалізації органів прокуратури за галузями права.  

Але очікувано важливим є погляд на ідею спеціалізації органів прокуратури за 

галузями права та законодавства, дивлячись на статус Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури. Так якщо визначати ключові галузі права та 

законодавства у сфері яких діють територіальні прокуратури та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура то тут так само буде збіг у існуючих процесуальних 

галузях і так само матеріальних галузях. Водночас згідно ст. 8 Закону “Про 

прокуратуру” (2014) на САП покладаються такі функції: здійснення нагляду за 

додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України; 

підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених 

законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією 

правопорушеннями. Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального 

кодексу (2012) детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування злочинів, 

передбачених статтями: 191, 206-2, 209, 210, 211, 354, 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 

369-2, 410 Кримінального кодексу України, які є невід’ємною, органічною частиною 

Кримінального права та законодавства. Таким чином спеціалізація САП за ознакою 

галузі права і законодавства є проблемним з огляду на визначення антикорупційного 

права як самостійної галузі права, а також меж цієї галузі права, які будуть 

пересікатись з іншими самостійними галузями права. 

Можна зробити проміжний висновок, що спеціалізація органів прокуратури за 

галузево-правовою ознакою є можливою, але не універсальною. Досліджуючи 

історію прокуратури, нам знайомі приклади існування екологічних прокуратур 

(екологічне право), трудових прокуратур (трудове право) та ін. Однак, по-перше 

деякі ключові галузі права охоплюють на стільки великий масив суспільних 

відносин, що спеціалізація можлива стосовно окремих видів або предметів 

суспільних відносин, які регулюються одною галуззю права. Наприклад, особлива 

частина Кримінального кодексу передбачає 20 розділів з нормами, які передбачають 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1273#n1273
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1432#n1432
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1441#n1441
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2583#n2583
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2898#n2898
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покарання за суспільно небезпечні діяння у різних сферах відносин: злочини проти 

основ національної безпеки України; злочини проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; злочини у сфері господарської діяльності; злочини у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

інші злочини проти здоров'я населення; злочини у сфері використання електронно-

обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж 

електрозв'язку; злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов'язаної з наданням публічних послуг та ін. [71]. Всі ці та інші розділи, 

передбачають злочини, які сформовані у групи залежно від суспільних, 

загальнолюдських цінностей на які вони посягають. На нашу думку спеціалізація 

органів прокуратури можлива задля забезпечення здійснення функцій прокуратури у 

провадженнях стосовно окремих груп злочинів передбачених Кримінальним 

кодексом - ключовим джерелом кримінального права та законодавства. 

По-друге, у радянський період, а також після здобуття незалежності Україною 

прокуратура здійснювала нагляд за додержанням законів усіма органами, 

підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. 

Та після прийняття нового Закону “Про прокуратуру” у 2014, було ще раз 

утверджено майбутній статус і перспективу прокуратури як органу, що не здійснює 

нагляду (окрім сфери кримінального провадження, та при виконанні покарань). 

Таким чином роль прокуратури була поступово і відчутно сконцентрована, на 

кримінально-правовій та кримінальній процесуальній, кримінально-виконавчій 

галузях права, представництві інтересів громадянина або держави в суді. 

 Більш місткий зміст має категорія “галузь” у загальному філософському 

розумінні. Особливо це простежується, у взаємозв’язку з категоріями “економіка”, 

“народне господарство”, “виробництво”, “відносини”, “правовідносини” та ін. У 

значній мірі з метою нагляду за законністю у відповідних галузях народного 

господарства, особливим виробництвом, діяльністю яка пов’язана із наслідками 

виробництва створювались спеціалізовані прокуратури у період СРСР. Однак 

категорія галузі, навіть у взаємозв’язку із категоріями: “економіка”, “виробництво”, 

“правовідносини”, “право” у певних випадках є надто широкими. Інколи потреба в 
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спеціалізованому органі виникає стосовно вужчого кола питань. Саме у зв’язку з 

цим, на нашу думку, спеціалізацію органів прокуратури прийнято відображати за 

предметно-галузевою ознакою. Така “комплексна” ознака дозволяє виокремити 

спеціалізовані органи прокуратури, які були сформовані та перспективні органи. 

Тепер, треба зазначити, у наукових колах, часто зазначається про 

спеціалізацію органів прокуратури за функціональною ознакою. У зв’язку з цим 

важливим буде звернутись до питання змісту поняття “функція”. 

Дане поняття довгий час активно використовувалося у технічних науках, 

однак пізніше стало часто вживаним і в соціальних. Одне з основних понять 

математики, що виражає залежність одних змінних величин від інших. Слово 

“функція” походить від латинськоко слова “functio” – виконання, здійснення [72; с. 

583]. Наприклад, англійській мові поширеними є такі значення функції: 1) 

Діяльність, яка є природною або для якої призначено особу чи річ. 2) Практичне 

використання для чогось. Причини існування якостей (здатностей) об’єкту [73]. 3) 

Дія, здійснювана пристроєм, структурою (департаментом) або людиною, яка 

продукує результат. Функція залишається більш-менш фіксованою, тоді як мета (яка 

вказує на намір або прагнення) може змінюватися. Наприклад, функція молотка 

полягає в тому, щоб наносити удар на об’єкт, що знаходиться близько, тоді як його 

мета (по чому саме ударити і чому) може змінюватися залежно від думки володільця 

молотка. 4) Математичне співвідношення, в якому величина (залежна змінна) 

залежить або визначається іншою величиною (незалежною змінною) або 

величинами. Залежна змінна вважається функцією незалежної змінної [74] . 

Найбільш цікавим є соціально-правове бачення поняття “функція”. У значній 

мірі поширеною є думка щодо визначення поняття «функція» через діяльнісний 

аспект, наприклад, як “...провідні, найважливіші для соціальної системи визначальні 

процеси, що здійснюються для усієї системи в цілому”. Пояснення такого підходу, 

на думку М.М. Стефанчук, приховане у термінологічному розумінні терміно-

поняття “функція” (від лат. functio — виконання, здійснення), під яким розуміють 

певну діяльність [46; с. 37]. Науковець також відмічає думку Є.Н. Палагіна, який 

зазначав: “Саме у функціях наочно проявляється здатність практики пов’язувати у 
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єдине ціле різноманітні елементи правової системи суспільства, формувати 

нормативну базу цієї системи, конкретизувати правові приписи, забезпечувати їх 

реалізацію, контролювати здійснення прав та обов’язків суб’єктів правовідносин, 

створювати передумови для задоволення суспільних та особистих інтересів. У 

функціях виявляється сутність юридичної практики, її зміст та форми, предметно 

конкретизуються її окремі сторони і якості”[75; с.4]. 

Враховуючи тему нашого дослідження, важливим є визначення саме функцій 

прокуратури. Змістовним є визначення функцій прокуратури надане Г. Мамедовим, 

який розуміє їх як: “основні напрями діяльності прокуратури, що складаються із 

сукупності однорідних аспектів цієї діяльності, які виражають сутність і соціальне 

призначення прокуратури, виступають як законодавчо закріплені положення, які 

реалізуються із метою відновлення і охорони законних прав та інтересів громадян і 

всієї держави з використанням специфічних форм і методів у межах точно 

окреслених повноважень” [76; (с.15)].  

Вартим уваги є широке за змістом визначення яке надає функціям 

прокуратури М.М. Стефанчук, яка пропонує розуміти їх як: “обумовлені історичним 

і політично-соціальним рівнями розвитку людства напрями 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 в результаті чого 

можуть бути закріплені у відповідних нормативно-правових актах” [46; с. 40-41]. 

У законотворчому процесі, коли необхідно безпосередньо визначити функції 

прокуратури, це потрібно робити таким чином, щоб сформовані норми Закону “Про 

прокуратуру” (2014) були у можливій мірі конкретизовані для відображення змісту 

основних напрямків діяльності, в той же час не занадто узагальнені, для уникнення 

проблеми наділення норм змістом, який би не збігався із баченням законотворця та 

публічним інтересом. Загалом у Законі це було зроблено, ст. 2 покладає на 

прокуратуру такі функції: 1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) 
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представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках передбачених 

Законом; 3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при 

застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 

особистої свободи громадян. Саме четверта функція в свій час була основною і 

обгруновувала існування спеціалізованих прокуратур з нагляду за додержанням 

законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.  

Загалом загальноприйняті ідеї стосовно формування спеціалізованих 

прокуратур за предметно-галузевою ознакою та функціональною ознакою є 

прийнятними і сьогодні, однак вважаємо, що науковці можуть пропонувати нові 

погляди стосовно ознак за якими формувалися і діють спеціалізовані органи 

прокуратури. 

Окрім загальноприйнятих предметно-галузевої та функціональної ознаки ми 

пропонуємо виділити суб’єктну ознаку та об’єктну ознаку. 

Ст. 111 Конституції України передбачає існування в Україні конституційного 

інституту спеціального прокурора. Дана норма регулює усунення Президента 

України Верховною Радою України з поста в порядку імпічменту у разі вчинення 

ним державної зради або іншого злочину. Відповідно до ч. 3 ст.111: “для проведення 

розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу 

комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі”. 

Аналізуючи статтю 111 необхідно виділити такі два аспекти: 1. Суб’єктом вчинення 

злочину для розслідування якого залучається спеціальний прокурор та спеціальні 

слідчі виступає Президент України; 2. Спеціальний прокурор та спеціальні слідчі 

діють у складі спеціальної тимчасової слідчої комісії, яку створює парламент у 

процесі імпічменту Президента, для розслідування його дій. Треба сказати, що 

спеціальний прокурор не входить до складу системи прокуратури, але саме так і має 

бути, для посилення його незалежності. Саме цей прокурор та слідчі фактично 

призначені здійснювати кримінальне переслідування стосовно спеціального 

суб’єкта – Президента країни. 
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Суб’єктна ознака вбачається також при формуванні Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, яка взаємодіючи з НАБУ здійснює провадження 

стосовно спеціальних суб’єктів дії яких підслідні детективам зазначеного органу. 

Коло таких суб’єктів в визначено у ч. 5 ст. 216 КПК, яка окреслює вчинення 

корупційних злочинів суб’єктами таких груп:  

1) Які займають найвищі посади у державі, серед них Президент України, 

повноваження якого припинено, народні депутати України, Прем’єр-міністр 

України, член Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники 

міністрів, державні службовці категорії А, депутати органів місцевого 

самоврядування судді та ін. 2) У випадку вчинення злочину службовою особою де 

розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує 

розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  Окрема група – особи , які 

здійснили пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди, а також 

зловживання впливом стосовно найвищих посадових осіб (наприклад члену 

Кабінету Міністрів України), або службових осіб іноземних держав та організацій, 

(ч.4 ст. 18 КК) України. 

Прикладом існування об’єктної ознаки за якою можуть формуватися 

спеціалізовані органи прокуратури можна зазначити Прип'ятська спеціальну 

прокуратуру Київської області. Працівники цього органу виконували функції 

прокуратури на особливій місцевості – Зоні відчуження, та усіх особливих інших 

об’єктах, які на ній розміщуються. Дуже важливою була наглядова діяльність, щодо 

дотримання особливого законодавства, котре стосувалося Зони відчуження, 

подолання наслідків радіаційного забруднення, дотримання радіаційної безпеки. 

Крім того значну специфіку мали кримінальні справи, які виникали через дії, які 

були вчинені на території з особливим режимом.  

Об'єктна ознака вбачається також у діяльності прокуратур на особливо 

режимних об’єктах (підприємствах військово-промислового комплексу, об’єктах, 

що потребували особливих заходів безпеки) та ін. Такі об`єкти відзначалися 

необхідністю збереження державної таємниці, посиленими заходами безпеки, 

обмеженим доступом сторонніх осіб. Це обумовлювалось особливим стратегічним 
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значенням таких об’єктів для безпеки держави та суспільства. Компетенція таких 

прокуратур поєднувалась саме з такими об’єктами, і якщо порушення відбувалось за 

їх межами, однак пов’язувалось із діяльністю об’єктів, провадження відносилось 

саме до зазначених прокуратур. Значного розвитку такі органи набули у період 

СРСР, але не можна виключати, що такий досвід може знадобитись і в сучасний 

період. 

Вбачається об’єктна ознака також при формуванні природоохоронних та 

екологічних прокуратур.  

 

Висновки до Розділу 1 

На базі нашого дослідження вважаємо за можливе надати визначення 

спеціалізованого органу прокуратури. Перш за все, в основі його знаходяться родові 

поняття – державний орган та орган прокуратури. По друге воно має відображати 

особливі риси, які притаманні спеціалізованому органу. По третє, необхідно взяти 

до уваги той факт, що згідно до Конституції України передбачено існування 

інституту спеціального прокурора, який не входить до системи прокуратури. На 

нашу думку спеціалізований орган прокуратури це – 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. 

На теперішній час у даному визначенні можна було також застосувати лише 

предметно-галузеву ознаку спеціалізованих органів, натомість ми застосували 

суб’єктну ознаку, з огляду на можливість створення спеціалізованих органів 

прокуратури для ведення конкретних справ щодо визначених осіб, за аналогією з 

інститутом спеціального прокурора в США та деяких інших країнах. Об’єктну 

ознаку було застосовано з врахуванням можливості створення спеціалізованих 
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органів на особливих об’єктах. З іншого боку наголосимо на важливості ознак рис 

особливостей юрисдикції та здатністю виконання функцій прокуратури в 

специфічних сферах та умовах. Саме у цих ознаках відображаються 

екстериторіальність, особлива організація, правовий статус та інші особливі риси 

кожного спеціалізованого органу прокуратури, які безперечно відрізнятимуться від 

його виду. Такою ж рисою, яку потрібно зазначити, є наявність керівника 

спеціалізованого органу – прокурора на якого покладено відповідні повноваження 

та обов’язки для здійснення керівництва, у даному випадку мають діяти засади 

єдиноначальності, а не колегіальності. 

1) Загалом, треба сказати, що спеціалізація - явище характерне для публічної і 

приватної сфери, яке концентрує зусилля, час та всі інші ресурси різноманітного 

характеру на конкретних напрямках діяльності, що дозволяє підвищити 

ефективність та продуктивність праці. Враховуючи масштаб і наслідки діяльності 

системи прокуратури є підстави для існування не лише внутрішньої а й зовнішньої 

спеціалізації у її структурі, тобто саме формування спеціалізованих органів 

прокуратури. У даному розділі нами досліджено позитивні риси та ризики 

формування спеціалізованих органів прокуратури. На наше переконання риси, які є 

вирішальними і спричиняють спеціалізацію органів прокуратури є важливими в 

комплексі. Виділити одну рису, і опиратися, лише на неї при вирішенні питання про 

формування спеціалізованих органів – є не виправданим. Відповідно до загальних 

засад організації управління спеціалізація має багато переваг, однак вона має 

здійснюватись у розумних межах. Спеціалізація органів прокуратури дозволяє 

адаптувати не лише спеціалізовані органи до діяльності в специфічних сферах, а й 

всю систему до діяльності в особливих умовах, втілити нові наукові ідеї у 

новосформованих органах, набути, зберегти та передати досвід виконання функцій 

прокуратури в сферах, які вимагають спеціальних знань, розвантажити 

територіальні органи від справ, які перебувають у провадженні спеціалізованих 

органів. Разом з тим є ризики, які можуть завдати наслідків, які є протилежними від 

позитивних: це, наприклад, ризик неефективного використання ресурсів системи 

прокуратури, кадрові проблеми, питання взаємодії з іншими органами державної 
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влади та ін. Однак вважаємо, що дані ризики є такими, що підлягають уникненню 

або подоланню. Загалом спеціалізовані органи прокуратури сприяють актуальності 

та відповідності системи прокуратури публічним інтересам.  

2) Сьогодні в теорії прокурорської діяльності виділяються предметно-

галузевий та функціональний підхід до організації або класифікації спеціалізованих 

органів прокуратури, це дозволяє виокремити різного роду спеціалізовані органи, 

разом з цим таке бачення не є догматичним і на нашу думку можна також 

застосовувати об’єктний та суб’єктний підхід, та розробляти інші бачення для 

класифікації. 

З погляду на входження до системи прокуратури спеціалізованих прокуратур, 

вважаємо за доцільне провести деякі удосконалення існуючих норм Закону “Про 

прокуратуру” (2014 р.), а саме: доповнити ч.1 ст.7 Закону п. “6) інші спеціалізовані 

органи прокуратури”; п. “7) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів”; п. 

“8) Всеукраїнська конференція прокурорів”; п. “9) Рада прокурорів України”. 

Ч.1 ст.9 Закону – п.7-1: “формувати та ліквідовувати спеціалізовані органи 

прокуратури, які не зазначені цим Законом, створення яких сприятиме діяльності 

системи прокуратури та публічному інтересу”. Ця норма дозволить Генеральному 

прокурору створювати інші спеціалізовані органи прокуратури, необхідність у яких 

може виникнути або фактично існуватиме. В той же час вона не впливатиме на 

статус вже створених відповідно до Закону, тобто Верховною Радою України – 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та військову прокуратуру, існування 

яких ще довгий час будуть відповідати публічному інтересу. Це дозволить у більшій 

мірі швидше адаптовуватись системі прокуратури до процесів в країні для 

ефективнішого виконання своїх функцій, зменшуючи час потрібний на створення 

нового спеціалізованого органу Парламентом відповідно до тривалого 

законотворчого процесу. 

Крім того вважаємо за доцільне доопрацював Закону “Про прокуратуру ” 

(2014) в напрямку участі спеціалізованих органів прокуратури в органах 

прокурорського самоврядування. 
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РОЗДІЛ 2  

ІСТОРІЯ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

2.1 Зародження спеціалізованих органів прокуратури на українських 

землях 

Протягом свого багатостолітнього існуваня, органи прокуратури набували, 

позбавлялись, змінювали велику кількість своїх ознак. Змінювались суспільні 

відносини, держави, технології, ідеї, традиції, вірування, соціум – змінювалася 

прокуратура. Інститут пристосовувався до реалій життя, а також намагався 

якнайкраще виконувати свої функції. Одним із проявів такого пристосування стала 

спеціалізація органів прокуратури. Кожна сфера суспільних відносин та діяльності 

держави мали і будуть мати важливе значення. Однак, як показує історія, інколи 

деякі сфери відносин потребують особливої уваги та характеризуються 

незвичайними умовами. Для забезпечення законності у цих сферах формувались 

спеціалізовані прокурорські органи. 

У даному розділі для формування висновків щодо напрямків, умов та причин 

спеціалізації органів прокуратури ми дослідимо становлення спеціалізованих 

прокуратур та разом з ними системи прокуратури на території України. 

Вважаємо корисним та потрібним зробити лексичний аналіз категорії 

“спеціалізація”. Ця категорія (термін) веде своє походження від слова 

“спеціальний”. Це поняття прийшло в українську мову, як і в інші європейські мови 

із Апеннінського півострову, а саме із латинської мови - lat. “speciālis”, що означає 

конкретний, певний, індивідувальний. Слово походить від основи “species” лат.: 

вид, рід. В англійській мові слово відоме приблизно із чотирнадцятого століття та 

виражало на той час: “відзначено від інших якоюсь відмітною якістю” [77]. Коли ми 

говоримо про спеціалізацію ми говоримо про процес, який відзначається 

конкретизацією, виокремленням. 
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Проявом спеціалізації із загальної кількості інших професій в Україні є 

професія прокурора, на якого сьогодні згідно Конституції та законодавства 

покладено такі основні функції: підтримання публічного обвинувачення в суді, 

представництво інтересів громадянина або держави в суді, нагляд за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [78].  

Саме слово “прокуратура” також має латинське походження, а саме лат. 

procurare – піклуватися, завідувати, управляти, керувати. З цього слова утворився 

іменник procurator – розпорядник, завідуючий, управитель [79]. Однак, як 

підкреслює В.І. Малюга, у стародавньому Римі прокуратор виконував зовсім іншу 

роль у порівнянні із сучасним прокурором [80; С.15].  

Цікава інформація стосовно розвитку інституту прокуратури в Україні 

відображена В. Свербигузом у книзі “Старосвітське панство”. Автор після 

дослідження архівних матеріалів, описує як українські козаки у м. Батурин обирали 

трибунал, який потім обирав прокурора. Автор зазначає, що посада прокурора в 

ієрархії козацької старшини була другою після гетьмана. Так у 1579 році у 

відвойованому у Московського царства Батурині було створено Український 

Трибунал, який складався з семи депратаментів. На початку діяльності Трибуналу 

його члени кожного року обирали інстигатора, якого можна умовно назвати 

прокурором. Інстигатор наглядав за чинністю подання позовів до Трибуналу, 

водночас наглядачі приватних маєтків надавали інстигатору детальні відомості про 

позови та характер правопорушень [81; c.12].  

На землях України інститут прокурора свій системний розвиток розпочав вже 

аж у період перебування у складі Російскої Імперії, а саме у час правління Петра І. У 

першу чергу цей орган реалізовував контроль імператора за іншими владними 

установами, вживав заходи для протидії зловживанню службовим становищем, 

казнокрадству. Спочатку таким органом були фіскали утворені згідно Указу Петра І 

від 2 березня 1711 р. “Об обязанностях Сената”. В.Г. Клочков зазначає, що 
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відмінністю інституту фіскалів від прокурорів було те, що діяльність перших була 

загалом таємною, а результатом розшукових заходів були доноси, які направлялися 

до суду і в Сенат. Однак таких заходів було недостатньо, тому Указом Петра І від 12 

січня 1722 року утворено прокуратуру. Указом затверджувалося перебування при 

Урядовому Сенаті Генерал-Прокурора та Обер-Прокурора, а також при кожній 

колегії по прокурору, які мали рапортувати Генерал-Прокурору. Загалом Петро І 

прийняв французьку модель прокуратури включно із введенням відповідної назви 

однак на нашу думку варто погодитись із Л.Р. Грицаєнком, який зазначає, що даний 

орган включав також ознаки шведських омбудсменів і німецьких фіскалів, та в 

результаті набув особливих рис і не став копією якої європейської моделі [64; с.22]. 

У сфері дослідження спеціалізації цікавим історичним фактом є створення 

відповідно до Указу Петра І спеціалізованої прокуратури на чолі зі світським 

чиновником: обер-прокурором, центрального органу управління державною 

православною церквою – Святійшого синоду. У єпархіях православної церкви, які 

були під управлінням духовних консисторій, прокурорські функції виконували 

секретарі консисторій. Ці суб’єкти звільнялися та призначалися Синодом за 

пропозицією обер-прокурора, якому і підпорядковувалися “як охоронцю законних 

постанов по духовному відомству” а також виконували його приписи [64; с.22]. 

Безперечно пріоритетом для царської влади завжди було формування та 

розвиток армії та флоту імперії. Для забезпечення дисципліни та законності у сфері 

оборони, влада в особі царя Петра І була вимушена зайнятися питаннями військової 

юстиції та переймати західний досвід у сфері військового управління загалом. 

Таким чином в армії і на флоті у 1711 році була заснована посада аудитора. 

Правовий статус аудитора був врегульований “Кратким изображением процессов 

или судебных тяжеб” (рос.) 1716 року. Загалом повноваження аудитора полягали в 

тому, що він мав знати військово-судові закони, бути присутнім в судових 

засіданнях, спостерігати за дотриманням форми судочинства, а у разі необхідності 

давати роз'яснення, здійснювати запис того, що відбувається в суді [82; с.81-83]. 

Правовий статус військового аудитора не мав більшості повноважень військових 

прокурорів, які виникли пізніше, однак це був початок формування інституту 
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військової прокуратури. Аудитори повністю підпорядковувались владі військового 

командування. Саме органи військового командування мали право кримінального 

переслідування, призначення членів суду з числа офіцерів, затвердження вироків, 

винесених військовим судом. Крім того офіцери в той період віддавали перевагу 

службі у звичайних підрозділах, які давали краще матеріальне забезпечення та 

перспективу кар’єрного росту [82; с.121]. 

У 1711 р. було затверджено «Артикули фіскальські», якими врегульовано 

діяльність фіскалів у збройних силах. Існували посади: генерал-, обер-, та полкових 

фіскалів. Суб’єкт мав знаходитися при кожному полку де призначався із унтер-

офіцерів та прапорщиків. Основні функції фіскалів полягали у нагляді за 

дотриманням законів. У випадку виявлення ним правопорушення, він мав 

повідомляти про нього військовий суд. Крім того якщо у справі не приймав участі 

потерпілий, фіскал виконував функцію обвинувачення [82; с.83-84]. 

У тому ж 1711 р. «Регуламентами крігс-комісарськими» було врегульовано 

діяльність крігс-комісарів, та запроваджено ранги: генерал-крігс-комісар, обер-

крігс-комісар, крігс-комісар. На них покладався обов’язок захисту господарських 

інтересів держави, ведення інспекторської діяльності в армії, кримінальне 

переслідування за вчинені правопорушення, які зачіпали казенний інтерес та були 

виявлені на інспекторських оглядах, здійснювали розпорядження на проведення 

розшуку порушників, накладали штрафи за вчинені правопорушення або ж, якщо 

справа підлягала розгляду в суді – направляли представників для здійснення 

обвинувачення [82; с.84-86]. 

У 1797 було створено окреме військово-судове відомство Генерал-аудиторіат, 

з цього часу призначення аудиторів, просування в чини і звання, звільнення, 

нагородження і переведення аудиторів відносились до компетенції Генерал-

аудитора. Раніше ж всі ці повноваження здійснювало військове командування, а 

саме командири полків від яких повністю залежали аудитори. [83; с.5-7]. Крім того 

відомство отримало повноваження по здійсненню провадження у судових та слідчих 

стадіях. Таким чином формувалась відособлена, централізована система, яка 

нарешті отримала принципово важливу незалежність. 
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На розвиток прокурорської системи на місцевому рівні у значній мірі вплинув 

Закон від 7 листопада 1775 року “Учреждения для управлений губерний 

Всероссийской империи” (рос.) [84].  

Даний закон містить розділ XVII “О прокурорской и стряпческой должности” 

(рос.). Згідно до пункту 404 губернський прокурор та стряпчі “наглядають за 

збереженням всякого порядку встановленого законами і в провадженні і у веденні 

самих справ. Вони зберігають цілісність влади, установлень та інтересів 

імператорської величності, наглядають щоб заборонених зборів з народу ніхто не 

збирав, та обовязок мають винищувати всюди зловредні побори”. 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, також вимагалося 

щоб всі троє виражали спільну позицію в усіх справах.  

Згідно пункту 406 Закону врегульовувалась компетенція двох стряпчих у 

сфері збереження встановленого порядку та позовній роботі. Так губернський 

стряпчий з казенних справ працював відповідно із казенними та тими справами, що 

порушували загальний порядок, а також правопорушеннями проти державної влади. 

Губернський стряпчий з кримінальних справ виконував свої функції як позивач 

щодо здійснення злочинів де іншого позивача немає, однак існують докази про 

вчинення злочинів. 

Спеціалізація прокурорської діяльності почала формуватися вже у XVIII 

столітті, що відображено у тогочасному законодавстві. Тогочасна спеціалізація 

залежала у першу чергу від об’єкту та безпосередньо предмету правопорушення, 

тобто охоронюваних законом суспільних відносин, цінностей, соціальних благ та 

інтересів, окремих осіб, груп осіб які потерпали або знаходились під загрозою 

настання для них шкоди. Із змісту норм вбачається, що спеціалізація стряпчих була 

направлена у першу чергу на покращення управління територіальними 

прокурорськими органами з боку губернських прокурорів, більш ефективну 

організацію роботи, концентрацію зусиль та уваги, розмежування сфер діяльності та 

посилення контролю з боку керівників. Проте, ми не готові сказати, що спеціалізація 
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передбачена законодавством вісімнадцятого століття, була направлена на превенцію 

можливої негативної діяльності стряпчих у випадку їх впливу на провадження, яке 

не входило до їхньої компетенції. 

В подальшому історичному розвитку, значно змінився правовий статус 

прокуратури в ході судової реформи 1864 року. У порівнянні із дореформеним 

правовим статусом прокуратури Російської Імперії з 1722 року, коли першочергово 

на неї покладались наглядові функції, тепер вона, після 1864 року, практично 

ставала органом кримінального переслідування, та була обмежена у своїй діяльності 

“справами юстиції”. Очолював прокуратуру держави, як і раніше генерал-прокурор, 

який разом з цим був міністром юстиції та виконував функції судового управління. 

Із перебігом реформ фактично сформувалось дві системи органів прокуратури. А 

саме: губернські прокуратури та прокуратури судів, з частково різними 

повноваженнями. Так губернські прокуратури не були наділені функціями 

“звинувачувальної влади”, однак мали суттєві повноваження по здійсненню 

загального нагляду. Водночас це були централізовані структури, які втілювали у 

собі принцип єдності, централізації, підзвітності [85; с.61]. В “Учреждении 

судебных установлений” (рос.) від 20 листопада 1864 року зазначалось, що при 

судових місцях знаходяться обер-прокурори, прокурори та їх товариші. Сфера 

діяльності вищезазначених суб’єктів, які називалися “особами прокурорського 

нагляду”, обмежувалася “справами судового відомства”. 

Період правових реформ Олександра ІІ був визначальним і для інституту 

військової прокуратури. Сумні наслідки Кримської війни відобразили глибину 

проблем та відсталість у всіх сферах життєдіяльності війська. Як зазначають окремі 

дослідники, після цього імператор покращив матеріальне та службове положення 

військових аудиторів, що сприяло заповненню вакантних посад та оновленню штату 

відповідного відомства [83; с.210, c.212-213]. Військова юстиція також перейняла 

нові ідеї кримінального процесу започатковані у загальній системі судоустрою у 

свій військово-кримінальний процес. Фундаментальним для неї став затверджений 

15 травня 1867 року Олександром II “Устав военно-судебный” (рос.). Військова 

юстиція визнавалася єдиною, а також незалежною від загальних органів юстиції. 
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Найвищим судовим органом системи визначався – Головний військовий суд, який 

наглядав за точним слідуванням закону та однаковим його застосуванням військово-

окружними судами, а також полковими судами. Провадження слідства покладалось 

на військових слідчих. Військові прокурори входили до складу військових судів. 

Головний військовий прокурор та товариші діяли при Головному військовому суді, 

військові прокурори та помічники - при військово-окружних та полкових судах [86; 

с.9, 18]. Вони, на відміну від прокурорів загальних судів, не були підпорядковані 

Міністру юстиції - Генерал-прокурору. Керівництво стосовно військових прокурорів 

здійснював Головний військовий прокурор. Всі особи військового прокурорського 

нагляду підпорядковувалися вищестоящим військовим прокурорам, що 

закріплювало принципи єдності та централізації. На військового прокурора офіційно 

покладено функції: підтримання обвинувачення в суді, нагляд за провадженням 

слідства і дізнання, затвердження обвинувальних висновків. Варто звернути увагу, 

що саме тепер інститут офіційно отримав назву військова прокуратура. Для 

призначення на посаду кандидат повинен був відповідати таким вимогам: служба в 

офіцерському чині; офіцерський стаж служби не менше 2 років на посадах ротного, 

ескадронного командира, старшого офіцера; річне стажування при головному 

військово-судовому управлінні [86; с.18]. Підготовку майбутніх військових 

прокурорів здійснювала Олександрівська військово-юридична академія. Посади 

військових прокурорів заміщались особами, які отримали військово-юридичну 

освіту [83; с.321-333]. Можна з впевненістю стверджувати, що Олександрівські 

реформи та нормативні акти, які їх закріплювали стали для військової прокуратури 

визначальними та справжнім величезним кроком вперед у її розвитку. Безперечно 

втілення цих ідей у майбутньому вплинуло на формування військових прокуратур 

СРСР, та в незалежних державах після його розпаду. 

Загалом найбільші зрушення в розвитку прокуратури та її організації у 

Російській імперії відбулися в період її заснування у XVIII столітті та часи правових 

реформ 1860-тих років. Історію формування та спеціалізації прокурорських органів 

необхідно досліджувати щоб розуміти генезис, й початкове призначення 

прокуратури та для порівняння її правового статусу у наступні історичні періоди. 
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2.2 Спеціалізовані органи прокуратури у період з 1917 року до 

завершення Другої світової війни 

Важливим етапом в історії прокуратури став період з 1917 року. Після зміни 

влади у жовтні 1917 багато законів Російської імперії було скасовано, а саму 

прокуратуру було ліквідовано. На землях України розпочався бурхливий період 

національно-визвольних змагань та державотворення. 17 березня 1917 засновано 

Українську Центральну Раду. 2 грудня 1917 Центральна Рада прийняла Закон “Про 

утворення Генерального Суду”, у складі якого утворювалася Прокураторія [87]. До 

цього органу входили: старший прокурор, три прокуратори, писар та помічник 

писаря [85; с.22]. 23 грудня 1917 Центральна Рада прийняла Закон “Про 

прокурорський нагляд в Україні” [88]. Закон передбачав, що при апеляційних та 

окружних судах мають діяти прокуратори, керівництвом для них мали бути старші 

прокуратори. Призначення всіх прокураторів здійснювалось Генеральним 

секретарем судових справ. 

29 квітня 1918 Павла Скоропадського проголошено Гетьманом України, який 

відразу скасував Закони Центальної Ради. Гетьман 2 травня призначив М.П. 

Чубинського Генеральним суддею УНР – (міністром юстиції) [85; c.25]. 8 липня 

1918 Павлом Скоропадським затверджено Закон про утворення “Державного 

Сенату” [89; c.194-196], яким серед інших питань регулювалось питання організації 

діяльності прокуратури. Очолював систему прокуратури Генеральний прокурор, 

який також виконував обов’язки міністра юстиції [85; c.26]. 

19 грудня 1918 Павло Скоропадський зрікся влади, яку після нього перейняла 

Директорія та почала відновлювати дію законодавства Центральної Ради, однак 

фактично судові та прокурорські органи нею не сформовано через складну 

військово-політичну ситуацію. 

У час національно-визвольних змагань під проводом Центральної Ради, 

Гетьманської влади та Директорії формування прокурорської системи загалом було 

нестабільним та складним, а для розвитку спеціалізації органів прокуратури не було 

ані можливості, ані часу.  
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Наступним вагомим етапом організаційного розвитку прокуратури стала 

радянська доба. Як і на інших територія бувшої Російської імперії, в процесі 

громадянської війни, боротьби за самостійність України, неузгодженості дій 

супротивників - до влади в Україні прийшли більшовики. Водночас це відбулося 

дещо пізніше ніж на території Росії. Загалом українські більшовики користувалися 

моделлю своїх російських колег, хоча великою мірою вони були залежними від них. 

Декретом Ради Народних Комісарів України від 19 лютого 1919 всі судові установи 

та прокурорські органи були ліквідовані [90]. З цього моменту розпочався тривалий 

та не стабільний період розвитку радянських прокурорських органів. 

Тимчасовим положенням про Народні суди і революційні трибунали 

Української Соціалістичної Радянської Республіки передбачалося існування 

народних судів та рад народних суддів, а також революційних трибуналів, при них 

створювалися народні слідчі та, колегії обвинувачів, які разом на початкових етапах 

перебирали на себе повноваження прокурорів. 28 травня Постановою ВУЦВК 

РСФСР затверджено “Положення про прокурорський нагляд” яка спрямувала 

формування прокурорської системи в рамках єдності та централізації [91]. 28 червня 

1922 року Постановою №28 Всеукраїнського центрального виконавчого комітету у 

м. Харкові створено Державну прокуратуру Української СРР, яка була на цьому 

етапі окремим відділом Народного Комісаріату юстиції та підпорядковувалася 

Народному Комісару юстиції, який був також і Прокурором УСРР. Першим таким 

прокурором був Скрипник Микола Олексійович [92], [85; c.34]. 

На даному етапі на прокуратуру було покладено виконання двох основних 

завдань: а) адміністративного нагляду; б) судового нагляду.  

Вищезазначений відділ прокуратури Народного Комісаріату юстиції УСРР 

включав такі підрозділи: адміністративного нагляду, нагляду за слідством і 

дізнанням, нагляду за органами Державного Політичного Управління, державного 

обвинувачення і нагляду за судовими установами. Дані підрозділи очолювалися 

помічниками Прокурора УСРР. За словами В.Г. Клочкова підрозділ державного 

обвинувачення і нагляду за судовими установами був у деякій мірі автономним та 

носив назву Прокуратура Верховного Трибуналу УСРР (пізніше Верховного Суду). 
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Крім того у складі Народного Комісаріату Юстиції діяла група слідчих у 

найважливіших справах [85; c.36].  

Положенням про прокурорський нагляд від 28 червня 1922 згідно п.7 

передбачалися: при реввійськтрибуналах і військово-транспортних ревтрибуналом ˗ 

військові прокурори, безпосередньо підлеглі помічнику прокурора республіки, що 

функціонує при Верховному Трибуналі ВУЦВК. Військові прокурори призначалися, 

звільнялися і переміщалися прокурором республіки. Крім того, згідно до п. 16 

зазначеного Положення, Військова прокуратура, яка функціонувала при Військових 

і Військово-транспортних ревтрибуналах, реалізувала права прокурорів щодо 

установ і посадових осіб військового відомства, заліз. доріг і водного транспорту в 

тих місцях, де не було загальної прокуратури або де військові і транспортні 

установи та посадові особи відповідних відомств вилучені з відання губернського 

прокурора. 

Треба сказати, що нова влада не мала ніякого сумніву, щодо необхідності 

створення спеціалізованих прокуратур, а саме військових. На нашу думку це 

пов’язано із складною військовою та політичною ситуацією, пов’язаною із 

громадянською війною, радянсько-польською війною, подальшими зусиллями 

встановлення свого контролю над територіями бувшої Російської імперії, 

посиленням дисципліни та законності у радянських збройних формуваннях. Загалом 

все це вимагало надання пріоритету військовій сфері та оперативного, швидкого і 

якісного реагування на будь-яке порушення законів, невиконання завдань 

радянської влади. На цих підставах були організовані реввійськтрибунали і 

військово-транспортні ревтрибунали, тобто військові суди, а також військові 

прокуратури. Характерно, що прокурори при військово-транспортних 

ревтрибуналах також згідно Положення називалися військовими прокурорами та 

виконували функції стосовно установ і посадових осіб, залізничних доріг і водного 

транспорту, що на нашу думку свідчить про важливість ролі транспортних мереж 

для переміщення військових сил та необхідних ресурсів згідно планів нової влади. 

Однак саме ці органи стали іменуватись транспортними прокуратурами. Крім того 

органи прокуратури загалом та спеціалізовані прокуратури створювалися 
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радянською владою за принципом незалежності від місцевої влади і місцевих 

впливів. Такий принцип побудови прокурорських органів був започаткований ще на 

початку створення прокуратури на цих землях у вісімнадцятому столітті у царський 

період задля посилення прямого контролю царської влади за ситуацією на місцях та 

на нашу думку цілком виправдано був застосований більшовиками у своїх інтересах 

з часу встановлення влади. 

Законодавче регулювання судоустрою держави на початку радянського 

періоду постійно змінювалося, так відповідно до Постанови від 14 липня 1924 року 

“Наказ Верховному Суду Союза Советских Социалистических Республик” (рос.) 

було створено одноіменний судовий орган. У складі органу діяли: військова колегія; 

військово-транспортна колегія, а також прокурора Верховного суду СРСР. Після 

чого військові та транспортні прокурори перейшли до складу прокуратури 

Верховного суду СРСР [93]. Однак пізніше відповідно Постанова Президії ЦВК 

СРСР від 03.12.1926 "Про скасування військово-транспортної колегії Верховного 

Суду Союзу РСР" відповідна колегія припинила роботу, а разом з нею і транспортна 

прокуратура, відповідні справи були передані загальним органам прокуратури [85; 

c.38]. Але потім відповідно до Постанови ЦВК СРСР N 50, РНК СРСР N 667 від 

27.11.1930 "Про залізничні лінійні суди", з “метою посилення боротьби зі 

злочинами, що загрожують нормальній роботі транспорту, наближення розбору 

справ про ці злочини до місця їх здійснення і прискорення провадження цих справ, а 

також з метою залучення до боротьби зі злочинами на транспорті уваги широкої 

пролетарської громадськості”[94]. Розслідування справ про злочини, підсудних 

залізничним лінійним судам, мало проводитись спеціальними слідчими, які 

виділялися в РСФСР - відповідною крайової (обласною) прокуратурою, а в інших 

республіках - прокуратурою відповідної союзної республіки. Прокурорський нагляд 

за цими справами здійснювався спеціальними прокурорами, які виділяються для 

цього: в РСФСР – відповідною крайовою (обласною) прокуратурою, а в інших 

союзних республіках – прокуратурою відповідної союзної республіки. Загалом 

треба сказати, що створення залізничних лінійних судів – це типова практика 

створення спеціальних судів в радянський період. Керівництво діяльністю цих 
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прокурорів здійснюється безпосередньо прокуратурою Верховного суду Союзу РСР. 

Розслідування справ, підсудних залізничним лінійним судам, мало проводитися в 

самому терміновому порядку і бути закінченим не пізніше 10 днів. Справа негайно і 

в усякому разі не пізніше 5 днів після закінчення розслідування кожного злочину 

повинна була бути заслухана у судовому засіданні залізничного лінійного суду.  

Як зазначається організацією Меморіал: “навіть первинне ознайомлення зі 

справами, які були розглянуті лінсудами в 1930-і роки, дає можливість зробити 

висновок, що застосування вищої міри покарання (розстрілу) не було рідкістю, на 

відміну від 1920-х років, коли число смертних вироків, винесених ревтрибуналом на 

транспорті, становило невеликий відсоток від загальної кількості розглянутих ними 

справ”[95]. 

Крім того було практично реалізовано ідею створення водних транспортних 

судів і водної транспортної прокуратури. Постанова ЦВК СРСР № 96, РНК СРСР 

№1285 від 07.06.1934 "Про організацію водних транспортних судів і водної 

транспортної прокуратури" [96] обґрунтовувала це метою боротьби з порушеннями 

соціалістичної законності, охорони соціалістичної власності і зміцнення дисципліни 

на водному транспорті. Водні транспортні суди і водна транспортна прокуратура 

морських басейнів - Чорноморського і Каспійського та річкових - Верхньо-

Волзького, Середньо-Волзького, Нижньо-Волзького і Дніпровського 

підпорядковувалися безпосередньо Верховному суду Союзу РСР і прокуратурі 

Союзу РСР. Водні транспортні суди і водна транспортна прокуратура інших 

басейнів складаються в системі судів і прокуратури відповідних союзних республік. 

Прокуратура морських і річкових басейнів організовувалася в складі: прокурора 

басейну, помічників прокурора і слідчих.  

Серед інших правопорушень, які були підсудні водним транспортним судам 

на першому місці стояли: державні злочини (контрреволюційні і особливо 

небезпечні злочини проти порядку управління) на водному транспорті; далі йшли 

порушення працівниками водного транспорту трудової дисципліни (порушення 

правил судноплавства і судноводіння, недоброякісний ремонт флоту, порушення 

правил утримання колії, невиконання розпоряджень, відхід з поста і т.п.), які 
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призвели або могли призвести аварії, пошкодження або знищення шляхової 

інфраструктури та споруд, нещасні випадки з людьми, несвоєчасну відправку суден, 

а також про інші порушення трудової дисципліни, що мають злісний характер; 

розкрадання майна водного транспорту і майна, що перевозиться водним 

транспортом або переданого йому на зберігання; про злочини працівників водного 

транспорту в області постачання і матеріально-побутового обслуговування та ін. 

Підбір і призначення особового складу водних транспортних суден і водної 

транспортної прокуратури здійснювалися Верховним судом Союзу РСР і 

прокуратурою Союзу РСР, а також судами і прокуратурою союзних республік, за 

належністю, за сприяння політичного управління Народного комісаріату водного 

транспорту і за погодженням з ним. 

У складі Верховного суду Союзу РСР, було утворено Водну транспортну 

колегію, а в складі прокуратури Союзу РСР - сектор водної транспортної 

прокуратури, очолюваний Головним прокурором у справах водного транспорту. 

Безперечно одним із пріоритетів у розвитку прокурорської системи 

мілітаризованої держави, якою від початку і весь період свого існування був СРСР, 

була військова прокуратура. Постановою від 20 серпня 1926 Центрального 

Виконавчого Комітету та Ради Народних Комісарів було затверджено “Положення 

про військові трибунали і військову прокуратуру ” [97].  

Відповідно до Положення військові трибунали знаходились при військових 

округах (фронтах, окремих арміях, флотах), корпусах і дивізіях. Загальне 

керівництво діяльністю військових трибуналів належало Верховному Суду Союзу 

РСР, а безпосереднє керівництво діяльністю всіх військових трибуналів і управління 

ними здійснювалося військовою колегією Верховного Суду Союзу РСР. У свою 

чергу військові прокурори і їхні помічники знаходились при військових округах 

(фронтах, окремих арміях, флотах), корпусах, дивізіях, а так само при інших 

військових з'єднаннях, де є військові трибунали. Військові прокурори округів 

(фронтів, окремих армій, флотів) знаходились у безпосередньому підпорядкуванні 

старшого помічника прокурора Верховного Суду Союзу РСР з військової колегії та 

військовій прокуратурі. Військові прокурори корпусів, дивізій та інших військових 
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з'єднань, де є військові трибунали, знаходились в безпосередньому підпорядкуванні 

військового прокурора відповідного округу (фронту, окремої армії). Положенням 

чітко встановлювалося підпорядкування нижчестоящих прокурорів вищестоящим, 

та закріплювався принцип централізації та єдності. Водночас головним керівником 

для військової прокуратури був прокурор Верховного суду СРСР (відповідно до 

“Положення про Верховний Суд СРСР” від 23.11.1923 [98]. Всі військові прокурори 

перебували на військовій службі, а їх забезпечення здійснював Народний Комісаріат 

по Військовим і Морським Справам. На військову прокуратуру покладалося: 

здійснення загального нагляду за законністю дій всіх посадових осіб і установ 

Робітничо-селянської Червоної Армії; опротестування порушуючих закон наказів, 

циркулярів, постанов та інших розпоряджень, за винятком оперативних; ініціювання 

судового переслідування; здійснення всіх функцій прокурорського нагляду у 

справах, що підсудні військовим трибуналам (мається на увазі в тому числі 

здійснення обвинувачення); нагляд за всіма органами слідства і дізнання, що діють в 

Робітничо-селянській Червоній Армії, а крім того, і за особливими відділами 

Об'єднаного Державного Політичного Управління (ОДПУ); нагляд за правильністю 

утримання під вартою осіб; нагляд за виконанням вироків військових трибуналів. 

Звертає увагу той факт, що вищезазначене Положення про військові 

трибунали і військову прокуратуру містить низку процесуальних норм, щодо 

здійснення кримінального провадження. Положенням встановлені норми щодо 

спрощеного порядку судочинства на місцевостях, оголошених на військовому 

положенні на театрі військових дій. Так наприклад вироки постановлені 

військовими трибуналами у таких місцевостях не підлягали касаційному 

оскарженню, окрім випадку коли справу витребує голова Верховного суду, 

прокурор Верховного суду, або голова військової колегії Верховного суду або його 

помічник. 

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 30 січня 1929 "Про зміну і доповнення 

Положення про військові трибунали і військову прокуратуру" [99], військові слідчі з 

системи військових трибуналів були передані у військову прокуратуру. З цього 

моменту на військову прокуратуру покладено функцію розслідування злочинів. 
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Положенням "Про Верховний Суд СРСР і Прокуратуру Верховного Суду 

СРСР", затвердженим Постановою ЦВК СРСР 24 липня 1929 року, передбачалося 

що Прокурор Верховного Суду СРСР керує діяльністю органів військової 

прокуратури через свого старшого помічника по військовій прокуратурі та 

військової колегії Верховного Суду СРСР [100]. Необхідно зазначити, що в 

подальшому органи військової прокуратури отримали повноваження по здійсненню 

розслідування і нагляду стосовно працівників цивільного повітряного флоту, 

воєнізованої пожежної охорони, виправних трудових закладів [101], [102], [103]. 

Не оминула тенденція щодо спеціалізації прокуратури і сферу трудових 

відносин. Так відповідно до “Положення про судоустрій УСРР” від 23 жовтня 1925 

року, для виконання обов'язків прокурорського нагляду в трудових справах, у складі 

прокуратури республіки утворювалася спеціальна прокуратура в трудових справах 

[104]. Прокурорів у трудових правах призначав Прокурор Республіки за згодою 

Наркомпраці. Помічника Генерального Прокурора Республіки в трудових справах 

подавав на затвердження Президії ВУЦВК'у Генеральний Прокурор Республіки, 

погодивши наперед його кандидатуру з Народним Комісаріатом Праці та ВУРПС. 

Крім того народному комісарові праці належало право зажадати через спеціальну 

трудову прокуратуру будь-яку справу, розв’язану трудовою сесією нарсуду, 

стосовно набуття рішення законної сили, а право опротестовувати через 

Прокуратуру Республіки ці рішення. 

На відміну від попередніх проаналізованих нами спеціальних прокуратур, 

відповідна прокуратура у трудових справах організовувалась на рівні республіки 

тобто, на той час УСРР. Тобто вона підпорядковувалась Генеральному Прокурору 

УСРР та діяла у складі республіканської прокуратури, на відміну від 

спеціалізованих прокуратур у військовій, залізничній, водного транспорту, які 

підпорядковувались прокуратурі Верховного Суду СРСР, тобто головному 

прокурорському органу радянської держави з керівництвом у Москві. Можна 

зробити проміжний висновок, що справи у військовій та транспортній сфері мали 

пріоритетне значення для тогочасної влади, а крім того влада у Москві у той час 
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очевидно не вважала прийнятним для цілісності всієї держави та її збройних сил 

підпорядковувати військову прокуратуру союзним республікам.  

Постановою ЦВК і РНК СРСР 20 червня 1933 року була заснована 

Прокуратура СРСР [105], 17 грудня того ж року затверджено "Положення про 

прокуратуру СРСР" [106]. Таким чином даними нормативними актами було 

завершено процес централізації прокуратури і відокремлення її від судових органів. 

Крім того відповідно до Постанови ЦВК і РНК від 20 липня 1936 “Про 

утворення народного комісаріату юстиції Союзу РСР” Прокуратуру УСРР та органи 

попереднього слідства відокремлено від Народного комісаріату юстиції та 

підпорядковано Прокурору Союзу РСР, що зробило її окремим правоохоронним 

органом у республіці [107]. Відповідно до Постанови ВУЦВК від 5 вересня 1936 

УСРР Г.А. Желєзногорськго призначено першим Генеральним прокурором УСРР 

[85; с.58]. Однак пізніше з прийняттям нової Конституції СРСР від 5 грудня 1936 

року призначення прокурорів республік перейшло до компетенції Прокурора СРСР 

[108]. А відповідно до Конституції УРСР від 30 січня 1937 року органи прокуратури 

республіки підпорядковувалися лише Прокурору СРСР [109]. Таким чином 

прокуратура в радянській державі ставала дедалі централізованою та єдиною 

системою. 

Не можна забувати того, що крім своїх прямих обов’язків загальні 

прокуратури, спеціалізовані прокуратури, військові трибунали, органи які 

виконували роль судів у тому числі спеціалізованих, колегії Верховного суду СРСР, 

органи Народного комісаріату внутрішніх справ у 30-ті роки XX століття діяли в 

умовах, проявляли бездіяльність або залучались до здійснення “Великого терору” 

стосовно великого кола громадян Радянського Союзу. Не має підстав говорити про 

те, що ця участь ініціювалася особливою спеціалізацією адже органи слідства і 

прокуратури так і суди, незалежно від того загальної чи спеціальної вони 

юрисдикції, були залучені до здійснення репресій. Основна причина їх здійснення 

це ідеї та діяльність вищого керівництва держави, у першу чергу Йосипа Сталіна. 

Інша причина це повна відсутність незалежності органів, як інститутів що мали б 

здійснювти правосуддя у тоталітарній державі. Так, за інформацією дослідників, з 
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лютого 1937 року розпочалась практика списочного засудження осіб. Процедура 

прийняття та виконання рішень проходила в три етапи: спочатку Народний 

комісаріат внутрішніх справ формував і представляв списки з рекомендованою 

мірою покарання за трьома категоріями: І- розстріл, ІІ - 10 років ув'язнення, ІІІ - 5-8 

років ув'язнення, потім списки затверджували члени Політбюро, після чого 

Військова Колегія Верховного Суду оформляла судові вироки. У такому вигляді 

“списочне” судочинство працювало до вересня 1938 року. Перший список, 

затверджений таким чином, від 27 лютого 1937 року – було днем відкриття 

лютнево-березневого Пленуму ЦК ВКП (б). У ньому були прізвища 479 осіб, мірою 

покарання для яких було визначено розстріл. Далі Військова Колегія, формально 

розглядала ці справи, в тому числі шляхом виїзних сесій ВК ВС в спрощеному 

порядку відповідно до Постанови Президіуму ЦВК Союзу РСР "Про внесення змін 

до чинних кримінально-процесуальних кодексів союзних республік"від 01.12.1934 

[110], вирок виносився відповідно до визначеної раніше категорії. Ця процедура 

надавала репресіям видимість законності, яка, однак, не дотримувалася в разі 

списочного засудження колишніх співробітників НКВС. Після затвердження списків 

їх справи вже не розглядалися в ВК ВС - колишніх співробітників просто 

розстрілювали, підписи Сталіна і його найближчих соратників мали силу 

остаточного вироку. Такий механізм отримав назву “особливого порядку” [111].  

Треба сказати, що були випадки коли співробітники спеціалізованих 

прокуратур намагалися чинити спротив свавіллю, яке відбувалося в той час, 

наприклад в Україні це були співробітники прокуратури Харківського військового 

округу. Через що самі були репресовані та розстріляні, серед них: військовий 

прокурор ХВО бригвійськюрист К.І. Романовський, його помічник бригвійськюрист 

М.І. Ставицький, М.И.Ситніков, Ф.В.Мошков [112]. 

Окремо треба зазначити, що відповідно до вищезгаданої Постанови від 

01.12.1934, у справах про терористичні організації та терористичні акти стосовно 

працівників радянської влади, стадія слідства мала тривати не довше ніж 10 днів, 

обвинувальний акт вручався обвинуваченим за добу до розгляду в суді, касаційне 
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оскарження та подача клопотань про помилування не допускались, а вища міра 

покарання мала реалізуватись негайно. 

Не можна не погодитись з В.В. Сухоносом, який говорив, що: “Суспільство 

буде довго пам’ятати політичні процеси 30-х рр. та прізвища Вишинського, Ягоди, 

Єжова, Берії, Ульриха, які були тісно пов’язані з кривавими репресіями. У ті роки 

була легалізована низка позасудових органів для розправи з противниками 

сталінського режиму (Особлива нарада, і так звані “трійки”). Дослідження 

прокурорської практики тих років підтверджує, що прокуратура не стала та й не 

могла стати в тих умовах гарантом законності у таких структурах як НКВС, ГУЛАГ 

та ін. Вона працювала в тих формах і тими методами, які були потрібні для 

підтримання правопорядку авторитарної держави” [113; с.226]. 

У роки Другої Світової війни, роль органів прокуратури значно зросла. 

Керівництво Радянського Союзу мобілізувало всі сили на боротьбу з агресором, що 

вплинуло на органи прокуратури. Українські землі довгий час знаходились в зоні 

бойових дій, під окупацією, або як прифронтова зона. Зрозуміло, що діяльність 

більшості державних органів на нашій території була переведена на військові рейки. 

З введенням військового стану, значно зросла мережа військової прокуратури. 

Прокуратури міст районів та областей в прифронтовій лінії були воєнізовані, та 

називались військовими прокуратурами областей, районів та міст. Пізніше на 

військовий стан були переведені практично всі ланки прокуратури УРСР. 

Прокурори, які працювали в прифронтовій зоні залишались в підпорядкуванні 

прокурора УРСР, проте тісно взаємодіяли з військовою прокуратурою. Народний 

комісаріат юстиції та Прокуратура СРСР видали Наказ від 24 червня 1941 року, 

який встановлював порядок прокурорського нагляду за рішеннями військових 

трибуналів. В продовж активного наступу ворога, багато прокурорів було призвано 

до лав Червоної Армії [114]. Дисципліну і законність у військах почали 

забезпечувати військові прокуратури фронтів, так 4 грудня 1941 року на посаду 

військового прокурора Південно-Західного фронту призначено, прокурора УРСР 

диввійсьюриста Л.І Яченіна. 12 липня 1942 Південно-Західний фронт 

перейменовано в Сталінградський. Наказом народного комісара оборони СРСР 
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відновлено Київський військовий округ та військового прокурора Київського 

військового округу [85; с.98]. Військовим прокуратурам фронтів 

підпорядковувались військові прокуратури армій, корпусів, дивізій. В тилових 

районах діяли військові прокуратури гарнізонів та з‘єднань. Організаційно 

військову прокуратуру очолювала Головна військова прокуратура Червоної Армії, а 

на флоті окрема Головна прокуратура Військово морського флоту, якій 

підпорядковувались військові прокуратури флотів та флотилій. Також була створена 

військова прокуратура залізничних військ та військова прокуратура військ НКВС, 

які також підпорядковувались Головній військовій прокуратурі. Головну увагу 

прокурори того часу приділяли боротьбі з агентурою супротивника, порушеннями 

які впливали на боєздатність військ, упередження дезертирства та панікерства, 

виконання бойових наказів, забезпечення військ продовольством та озброєнням 

[114], [115; c.159-163]. 

 

2.3 Історія та правовий статус спеціалізованих органів прокуратури в 

Україні після Другої світової війни по сьогодення 

2.3.1 Історія та правовий статус транспортних прокуратур 

Наступним важливим періодом у формуванні системи прокуратури і в тому 

числі систем спеціалізованих прокуратур був післявоєнний період. 

Фундаментальним нормативно-правовим актом який організовував діяльність 

прокуратури у новий період стало “Положення про прокурорський нагляд в СРСР” 

яке було затверджено указом Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 року 

[116]. Відповідно до статті 5 Положення, Органи прокуратури в СРСР становили 

єдину централізовану систему, очолювану Генеральним Прокурором СРСР з 

підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим. Згідно до статтей 

Положення Генеральний Прокурор СРСР керував діяльністю органів прокуратури і 

здійснював контроль за роботою підлеглих йому прокурорів. Він мав заступників, 

які призначалися за його поданням Президією Верховної Ради СРСР. У складі 

Прокуратури СРСР утворювалися управління і відділи, а також Головна військова 

прокуратура і Головна транспортна прокуратура. Головна військова прокуратура 
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очолювалася Головним військовим прокурором. Головну транспортну прокуратуру 

очолював Головний транспортний прокурор. У складі Головної військової 

прокуратури і Головної транспортної прокуратури могли створюватися відділи. 

Відповідно до статтей 44 та 45 Положення у Радянській Армії і Військово-Морських 

Силах утворювалися військові прокуратури військових округів, флотів, з'єднань і 

гарнізонів, а на залізничному і водному транспорті утворювалися транспортні 

прокуратури округів, залізниць, водних басейнів і дільниць. Необхідно сказати, що 

згідно Положення прокурори спеціальних прокуратур мали загалом аналогічні 

повноваження із прокурорами загальних прокуратур.  

Ближче до 1960-х років стала помітною тенденція до згортання роботи 

транспортних прокуратур. Відповідно до указу Президії Верховної Ради СРСР про 

скасування транспортних прокуратур від 3 березня 1960 року транспортні 

прокуратури були ліквідовані. Їх функції були повністю покладені на органи 

прокуратури союзних республік, автономних республік, країв, областей, автономних 

областей, національних округів, міст республіканського, крайового і обласного 

підпорядкування та районів [117]. 

До органів прокуратури союзних республік перейшли і повноваження щодо 

здійснення нагляду за виконанням законів в діяльності тих органів дізнання і 

попереднього слідства, які здійснюють його щодо злочинів, здійснених на 

транспорті, і повноваження по нагляду за законністю і обґрунтованістю рішень 

судових органів, пов'язаних з розглядом справ про злочини і правопорушення на 

залізничному, водному і повітряному транспорті. 

До територіальних органів прокуратури перейшло ведення попереднього 

слідства у справах про злочини, вчинені на залізничному, водному, повітряному 

транспорті, у відповідних транспортних органах і організаціях, а також злочини, 

вчинені службовими посадовими особами як працювали у транспортній сфері.  

Дослідники зазначають, що зміна повноважень та ліквідація транспортних 

прокуратур у 1960 році спричинила значні ускладнення як у діяльності 

територіальних органів прокуратури так і стосовно забезпечення законності у сфері 

транспорту загалом. Науковці стверджують що ліквідація спеціалізованих 



114 
 

прокуратур, стала причиною для відтоку професійних кадрів, підвищило 

завантаженість органів прокуратури союзних республік, призвело до падіння рівня 

нагляду та невідповідності його значно збільшеній кількості правопорушень і 

злочинів на транспорті. У зв’язку з цим Генеральна прокуратура Союзу РСР стала 

вимагати від територіальних прокуратур активізації здійснення нагляду на 

транспорті [118]. Ю.Є. Полянський зазначає, що внаслідок реформування 

транспортних прокуратур порівняна ефективність роботи територіальних 

прокуратур у цій сфері значно впала. Це було обґрунтовано різними причинами, а 

саме: незнанням територіальними прокурорами специфіки роботи транспорту, 

залізничної техніки, відсутності досвіду такої роботи. Прийняте рішення про 

ліквідацію транспортних прокуратур на думку дослідника було передчасним і 

невиправданим. Багато царин роботи транспорту випало із поля зору прокуратури. 

Прокурори територіальних прокуратур неохоче брали участь у перевірках у 

транспортній сфері або проводили їх поверхнево через недостатній рівень знання 

законодавства. Були складнощі також стосовно адміністративних затримань 

застосованими органами внутрішніх справ на транспорті та застосування ними 

адміністративних заходів. Ліквідація транспортних прокуратур негативно вплинула 

також на рівень законності здійснення попереднього розслідування органами 

внутрішніх справ на залізничному транспорті, що було пов’язано з невідповідністю 

лінійної організації органів внутрішніх справ на транспорті та територіальної 

організації прокуратури [119; с.13].  

Г.А. Терехов виділив такі особливості діяльності задля втілення законності у 

сфері транспорту: 

1) високий рівень централізації та особливі вимоги, які ставляться до 

транспорту. 

2) побудова транспортної міліції та органів управління транспорту по 

лінійному, а не територіальному принципу. 

3) необхідність наявності у прокурорів спеціальних знань як у сфері техніки 

так і в сфері управління, які є специфічними на транспорті [120; с.340-343]. 
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Протягом 1970-тих почався бурхливий ріст транспортних перевезень а також 

збільшився масштаб транспортної інфраструктури країни. Разом з цим, помітно 

погіршилася криміногенна обстановка у транспортній сфері. Також у цей час 

розпочалося широко відоме і сьогодні будівництво Байкало Амурської магістралі, 

так званого БАМу. 8 липня 1974 р. Центральний комітет КПРС та Рада Міністрів 

СРСР прийняли Постанову №561 “ Про будівництво Байкало - Амурської 

залізничної магістралі”, у якій зазначалося, що з метою подальшого розвитку 

продуктивних сил Східного Сибіру і Далекого Сходу і забезпечення зростаючих 

перевезень вантажів в цих районах Міністерству шляхів сполучення і Міністерству 

транспортного будівництва ставилося завдання побудувати в 1974 - 1983 роках 

Байкало - Амурську залізничну магістраль протяжністю 3145 км від міста Усть - 

Кута (ст. Лєна) до Комсомольська - на - Амурі через Нижньоангарськ, Чару, Тинду, 

Ургал, в 1974 - 1982 роках - другий шлях протяжністю 680 км залізничної лінії 

Тайшет - Лєна і в 1974 - 1979 роках - залізничну лінію Бам - Тинда - Беркакит 

протяжністю 397 км в одноколійному виконанні. Об’єм капітальних вкладень у це 

будівництво на 1975-1980 роки встановлювався у розмірі 3570 млн. рублів по курсу 

того часу [121]. Саме будівництво розпочалося ще раніше: 05 квітня 1972 р. на 

виконання наказу Міністерства транспортного будівництва [122]. Використання 

таких значних матеріальних, людських та фінансових ресурсів безперечно 

потребували посиленого державного контролю, який як показала історія нерідко 

здійснювався через прокурорський нагляд. Безперечно залучення значної кількості 

осіб на здійснення масштабної “будівельної кампанії” очікувано вимагало 

готовності до забезпечення законності. 

Саме в цей період відсутності єдиної системи транспортних прокуратур 

Генеральний прокурор СРСР використав надане йому право в необхідних випадках 

створювати на залізничному і водному транспорті самостійні прокуратури на правах 

районних прокуратур, з підпорядкуванням їх відповідним територіальним 

прокуратурам. Так в Іркутській області в 1974 році була створена Усть Кутська 

транспортна прокуратура, а в 1976 р - Іркутська транспортна прокуратура. Пізніше 

було створено ще групу таких транспортних прокуратур [123].  
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Однак незважаючи на існування групи спеціалізованих транспортних 

прокуратур, в 70-тих роках продовжилася тенденція до зростання числа розкрадань 

у сфері перевезення вантажів у першу чергу при здійсненні імпортних та 

експортних операцій. Проявилася також тенденція і щодо зниження трудової 

дисципліни у транспортній сфері, простоїв. Збільшилася аварійність на 

залізничному, водному і повітряному транспорті. У ряді документів Президії 

Верховної ради СРСР, Ради міністрів СРСР робота залізниці визнавалася 

незадовільною [119; с.7]. Генеральний прокурор не одноразово наголошував на 

необхідності удосконалення діяльності прокуратур у цій сфері, але реалізованих 

заходів як виявилося на практиці було недостатньо [117]. У зв’язку з цими 

обставинами було видано Наказ Генерального прокурора СРСР від 28 лютого 1977 р 

№ 9 «Про організацію роботи транспортних прокуратур», відповідно до якого вони 

організовувались як єдина централізована система [123]. 

Наказом встановлено компетенцію транспортних прокуратур. Відповідно до 

підпункту “А” п. 3 даного акту транспортні прокуратури здійснюють провадження 

попереднього розслідування у справах про злочини, вчинені на вокзалах, станціях, в 

депо, на інших підприємствах, в установах і організаціях залізничного транспорту, а 

також на залізничному полотні в населених пунктах і в смузі відводу поза 

населеними пунктами, в морських, річкових портах, аеропортах, поїздах, на суднах і 

в літаках. Органам транспортної прокуратури також підслідні справи про злочини, 

вчинені службовими особами транспорту. Розслідування злочинів, пов'язаних з 

порушеннями правил безпеки і експлуатації транспорту, простоями вагонів і суден, 

проводиться співробітниками транспортних прокуратур незалежно від відомчої 

приналежності поїздів, судів і літаків. Розслідування злочинів, скоєних на суднах, 

які перебувають поза територією СРСР, провадиться за місцем приписки суден. 

Пунктом 4 встановлено, що «на місця катастроф, аварій, аварій та інших тяжких 

злочинів на транспорті виїжджає найближчий прокурор або слідчий, незалежно від 

того, територіальна або транспортна прокуратура обслуговує дану ділянку, і 

приступає до провадження невідкладних слідчих дій». Якщо першим на місце події 

прибуває територіальний прокурор, то він повинен негайно повідомити про це 
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відповідного транспортного прокурора, який зобов'язаний негайно виїхати на місце 

події і прийняти справу до свого провадження. 

Відповідно до підпункту “Б” пункту 3 даного Наказу транспортні прокуратури 

отримали цілий спектр повноважень з нагляду: за виконанням законів 

організаціями, підприємствами, установами у сфері наземного, морського, річкового 

та повітряного транспорту; за дотриманням законності в діяльності органів дізнання, 

попереднього слідства і інспекцій у справах неповнолітніх [123] та ін.  

Також відповідно до статті 40 Основ кримінального судочинства Союзу РСР і 

союзних республік затверджених Законом від 25 грудня 1958 року, прокурор 

підтримує державне обвинувачення, бере участь в дослідженні доказів, дає висновки 

з питань які виникають під час судового розгляду [124]. 

Крім того 30 листопада 1979 Верховна Рада СРСР прийняла відповідно до ст. 

168 Конституції СРСР Закон “Про прокуратуру СРСР” в якому закріплено існування 

транспортних прокуратур. Відповідно до статті 12 Закону транспортні прокуратури 

на залізничному, водному та повітряному транспорті та інші прокуратури, утворені 

Генеральним прокурором СРСР, організовувалися і діяли на правах прокуратур 

областей, районних або міських прокуратур [125]. 

На нашу думку, можна зробити висновок, що радянська система прокуратури 

на своєму емпіричному досвіді пересвідчилась у доцільності існування цього виду 

спеціалізованої прокуратур, а саме транспортної. Однією із причин ліквідації 

транспортної прокуратури була ліквідація лінійних транспортних судів та 

зменшення рівня правопорушень на транспорті у кінці 50-тих років [119; с.12]. 

Однак саме після ліквідації транспортних прокуратур, а не судів зріс рівень 

правопорушень на транспорті. Розгляд справ про правопорушення на транспорті у 

загальних судах було цілком прийнятною моделлю втілення правосуддя. Однак 

існування транспортних прокуратур дозволяло на більш оперативному та якісному 

рівні довести справу до етапу судового розгляду та притягнути винних осіб до 

відповідальності. Історія склалася таким чином, що за часів головування того ж 

самого Генерального прокурора Руденка транспортні прокуратури були 

розформовані у 1960 році та відновлені як єдина централізована система у 1977 році. 
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Транспортні прокуратури продовжили функціонувати після здобуття 

незалежності України у 1991 році. Існування транспортних прокуратур, зазначає 

Б.П. Сірко, було визнано за необхідне і в незалежній Україні в умовах перехідного 

етапу, який вона переживала і продовжує переживати у процесі модернізації 

суспільно - економічних відносин однак на діяльність системи транспортних 

прокуратур вкрай негативно вплинули реорганізації її структури, порушення 

управлінських зв’язків між окремими ланками системи. Науковець зазначає, що 

транспортна прокуратура у роки незалежної України це - орган держави, який 

входить до складу централізованої системи прокуратури України і спеціалізується 

на вжитті заходів щодо забезпечення законності на залізничному, водному, 

авіаційному, автомобільному (загального користування) та магістральному 

трубопровідному транспорті і наділена для виконання цих завдань відповідними 

функціями і повноваженнями. Відповідно спеціалізація цього органу здійснювалася 

за галузевою і суб’єктною ознакою [126]. 

Існування транспортних прокуратур було передбачено Законом України “Про 

прокуратуру” у своїй першій редакції, де у статті 9 передбачалась можливість брати 

участь у засіданнях Рад народних депутатів відповідного рівня, їх виконавчих 

комітетів, інших місцевих органів управління. Норма стосовно участі транспортних 

прокурорів у засіданнях органів місцевого самоврядування проіснувала до 

прийняття оновленої редакція Закону “Про прокуратуру” від 01.12.2012, де була 

вилучена. Також у статті 13 передбачалось існування прирівняних до 

територіальних органів прокуратур, які входять до системи прокуратури України. 

Однак окремої чіткої норми присвяченої транспортним прокуратурам не у Законі 

було, у всіх його редакціях [127]. Таким чином чільне місце у регулюванні 

діяльності транспортних прокуратур займали накази Генерального прокурора 

України. Це були наприклад, Наказ № 3/3гн від 19.09.2005 «Про сферу та 

особливості організації діяльності органів прокуратури на транспорті» [128], який 

потім був оновлений Наказом від 28.12.2012 N 3/1гн “Про особливості організації 

діяльності органів прокуратури у сфері транспорту” [129] 
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Одним із етапів історії транспортних прокуратур була ліквідація згідно Наказу 

Генерального прокурора України №140 від 1.10.1998 року транспортних прокуратур 

на правах обласних (Донбаська, Західно-Українська, Східно-Українська, 

Придніпровська, Південно-Українська, Центрально-Українська), а також 

перепідпорядквання транспортних прокуратур зі статусом районних –відповідним 

обласним прокуратурам. Також були створені відповідні регіональні управління з 

нагляду за додержанням і застосуванням законів на транспорті. Як зазначає М.В. 

Руденко такі зміни здійснено без будь-якого мотивування, та піддаються сумніву на 

теоретичному та практичному рівні. Науковець підтримав ідею утворення 

(відновлення) транспортних прокуратур на правах обласних, зокрема, за місцем 

розташування управлінь залізниць, вилучивши при цьому транспортні прокуратури 

на правах районних з підпорядкуванням обласним прокуратурам [130]. Думка 

вченого є обґрунтованою, адже він добре ознайомлений з реалізацією ідеї 

ліквідування транспортних прокуратур у 60-тих роках 20 століття, та їх вимушеним 

поступовим відновленням у 70-тих. Пізніше Наказом Генерального прокурора №108 

гн від 12.07.2012 року та Наказом від 12.07.2012 N 1гн-2 [131] на виконання вимог 

Закону України від 13.04.2012 року №4652-VI [132] транспортні прокуратури 

перейменовані у спеціалізовані прокуратури з нагляду за додержанням законів у 

транспортній сфері (на правах міжрайонних). Було утворено 40 таких прокуратур, 

які здійснювали повноваження на території декількох районів, міст, як правило, за 

місцем знаходження відповідних транспортних заснувань, їх підприємств та 

організацій [130]. 

З прийняттям нового Закону України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 [78], 

та позбавленням органу функції загального нагляду була ліквідована більша частина 

спеціалізованих прокуратур, серед них і транспортні. Водночас функція нагляду за 

додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство була збережена. Збереглась і система органів поліції, які 

працюють за лінійними принципом на залізничному транспорті. Однією із причин 

утворення спеціалізованих прокуратур на залізничному транспорті була саме 

координація діяльності з органами міліції (сьогодні поліції) організованими за 
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лінійним принципом аналогічно до організації залізниць. Так свого часу 

організовувались спеціальні прокурорські органи не тільки у радянський період, а й 

за царських часів, у зв’язку з існуванням залізничної жандармерії [54; с.8]. З огляду 

на наслідки, які свого часу змусили відновлювати транспортні прокуратури у 

радянський період, на нашу думку існують причини для збереження спеціалізованих 

транспортних прокуратур в обмеженій кількості, на основних залізничних вузлах 

без функції загального нагляду, але із функцією нагляду за органами, які проводять 

оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство на залізниці. У першу 

чергу для належного здійснення кримінального провадження та взаємодії була 

організована діяльність прокурорів на транспорті залежно від розміщення управлінь 

МВС, управлінь залізниць згідно до Наказу Генерального прокурора України від 

28.12.2012 N 3/1гн [129]. Тому відновлення прокуратур на транспорті може мати 

перспективу у майбутньому. 

 

2.3.2 Військові прокуратури в УРСР у післявоєнний період та незалежній 

Україні 

Паралельно існування військових прокуратур мало стабільний, точніше 

безперервний характер. Як нами вже було зазначено військові прокурори, відіграли 

провідну роль у системі всіх прокурорських органів у роки Другої світової війни, 

однак функціонування такого виду спеціалізованої прокуратури продовжилось і 

після. СРСР надавав пріоритетну увагу питанням оборони, крім того після 1945 року 

загострилось протистояння із західними державами, радянська держава прямим та 

непрямим чином приймала участь у значній кількості локальних конфліктів, 

втягнулась у гонку озброєнь, що залучило до забезпечення оборони величезну 

кількість людських та матеріальних ресурсів. Чисельність збройних сил у 1948 

становила приблизно 2874000 осіб, у 1953 близько 5396000 осіб, у 1961 приблизно 

3800000 осіб [133], [134]. Статус військової прокуратури був пізніше закріплений у 

“Положенні про прокурорський нагляд в СРСР” яке було затверджено указом 

Президії Верховної Ради СРСР від 24 травня 1955 року, відповідно до якого, у 

складі Прокуратури СРСР утворювалася Головна військова прокуратура, а в 
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Радянській Армії і Військово-Морських Силах утворювалися військові прокуратури 

військових округів, флотів, з'єднань і гарнізонів [116]. Протягом 29 років Головну 

військову прокуратуру (1957-1986 р.р.) очолював Горний Артем Григорович [135; 

c.231], що саме по собі є значною частиною існування радянської держави.  

Важливим документом, щодо організації діяльності цього виду 

спеціалізованої прокуратури було “Положення про військову прокуратуру” 

затверджене указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 грудня 1966 р N 558-VII 

[136]. Відповідно до цього Положення та статті 113 Конституції СРСР вищий нагляд 

за точним виконанням законів у Збройних Силах СРСР здійснює Генеральний 

Прокурор СРСР і підлеглі йому військові прокурори, в межах своєї компетенції; 

діяльністю військової прокуратури керує Генеральний Прокурор СРСР як 

безпосередньо, так і через Головного військового прокурора; військова прокуратура 

здійснює свої функції незалежно від яких би то не було місцевих і військових 

органів, підкорюючись тільки Генеральному Прокурору СРСР. Зазначені норми є 

законодавчим втіленням принципу незалежності військової прокуратури від 

підконтрольних суб’єктів. Очевидним є те, що не можливо забезпечувати законність 

у радянських збройних силах, якщо суб’єкт який має здійснювати цю роботу 

залежний від них в субординативному сенсі. Відповідно до статті 21 Положення на 

посаді військових прокурорів і військових слідчих призначалися офіцери, які мали 

вищу юридичну освіту, а статтею 23 передбачено, що генерали, офіцери і сержанти 

(старшини) військової прокуратури перебувають на дійсній військовій службі, 

входять до штатної чисельності Збройних Сил СРСР, на них поширюються військові 

статути і Положення, що визначають порядок проходження військової служби. Якби 

не правові норми які передбачають особливий статус військових прокурорів, їх 

автономність у Збройних Силах, вони були б згідно субординації підпорядковані 

старшим командирам у військах і навряд чи могли забезпечувати належний нагляд, 

розслідування та реалізацію всієї своєї компетенції, якщо б це суперечило інтересам 

військового командування. 

Особливий статус військової прокуратури підкріплювався також статтями 24 

та 25 Положення про військову прокуратуру згідно яких присвоєння офіцерських 
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звань військовослужбовцям військових прокуратур проводилося за поданнями 

Головного військового прокурора і військових прокурорів видів Збройних Сил, 

військових округів (фронтів), округів ППО, груп військ, флотів в порядку, 

встановленому Положенням про проходження військової служби офіцерським 

складом Збройних Сил СРСР. Військові звання генералів присвоювалися 

постановами Ради Міністрів СРСР за спільним поданням Генерального Прокурора 

СРСР і Міністра оборони СРСР. Водночас військові прокурори і військові слідчі 

заохочувалися і несли дисциплінарну відповідальність за правилами 

Дисциплінарного статуту Збройних Сил Союзу РСР з тим, однак, що правом 

заохочення військових прокурорів і військових слідчих і накладення на них 

дисциплінарних стягнень наділялися тільки вищі військові прокурори, Головний 

військовий прокурор і Генеральний Прокурор СРСР. 

На нашу думку найбільш вагомими є не декларативні норми, а ті норми 

Положення, що встановлюють компетенцію: так відповідно до статті 4. Головний 

військовий прокурор і підпорядковані йому військові прокурори, в межах своєї 

компетенції, здійснювали нагляд: а) за відповідністю наказів, інструкцій, положень, 

настанов та інших актів, що видаються органами військового управління, - 

Конституції і законам СРСР, конституціям і законам союзних і автономних 

республік, постановам Ради Міністрів СРСР, Рад Міністрів союзних і автономних 

республік; б) за виконанням законів усіма військовослужбовцями, 

військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних зборів, а також 

робітниками і службовцями Збройних Сил СРСР при виконанні ними обов'язків по 

службі; в) за виконанням законів у діяльності органів дізнання Збройних Сил СРСР, 

військових слідчих, а також слідчих органів державної безпеки при розслідуванні 

ними справ, підсудних військовим трибуналам; г) за дотриманням законності при 

розгляді військовими трибуналами кримінальних і цивільних справ, віднесених 

законом до їх відання; д) за дотриманням законності тримання заарештованих на 

гауптвахтах і засуджених, які відбувають покарання в дисциплінарних частинах. 

Згідно до статті 5, військові прокурори, в межах своєї компетенції, мали право: 

а) витребувати накази, інструкції та інші акти, які видавали органами військового 
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управління та посадовими особами, для перевірки відповідності цих актів закону; б) 

проводити на місці перевірку виконання законів у зв'язку з заявами, скаргами та 

іншими відомостями про порушення закону, а також вимагати від посадових осіб 

подання необхідних документів і відомостей; в) у зв'язку з наявними даними про 

порушення законів вимагати від командирів і начальників проведення перевірок і 

ревізій діяльності підпорядкованих їм військових частин, військових установ, 

закладів, підприємств та організацій; г) вимагати від посадових осіб, 

військовослужбовців та інших громадян пояснень з приводу порушень закону.  

Вищезазначені повноваження закріплені актами прокурорського реагування, 

передбаченими статтями 6, 8, 9, 10 Положення, серед яких: протест, постанова, 

подання. Крім того військова прокуратура, у першу чергу в особі військових 

слідчих, могла здійснювати розслідування кримінальних справ щодо злочинів, які 

вчинені військовослужбовцями Збройних Сил СРСР, військовозобов'язаними під час 

проходження ними навчальних зборів, а також особами офіцерського, 

сержантського і рядового складу органів державної безпеки; злочинів, вчинених 

робітниками і службовцями Збройних Сил СРСР. 

В окремих місцевостях, в силу виняткових обставин, розслідування всіх 

злочинів могло бути покладено Генеральним Прокурором СРСР на військових 

слідчих. Крім того важливо звернути увагу, що керуючись статтею 6 військові 

прокурори опротестовували накази, інструкції та інші акти органів військового 

управління, які суперечили закону. Протест на акт, що суперечив закону, виносився 

тому хто видав його або вищестоящому командиру (начальнику). Протест 

військового прокурора підлягає розгляду не пізніше ніж у десятиденний термін. Про 

прийняте за протестом рішення сповіщався військовий прокурор, який виніс 

протест. Як вже ми зазначили військовий прокурор був уповноважений здійснювати 

подання про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли злочинам та 

іншим порушенням закону. 

Згідно цього Положення військові прокурори були зобов'язані приймати і 

розглядати заяви і скарги на порушення закону. Важливим є те, що коло осіб, які 

могли подавати такі скарги та заяви було необмеженим, що безперечно допомагало 
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захистити права рядових військовослужбовців та фізичних осіб, права та інтереси 

яких персонально або і близьких для них осіб були порушені через дії та 

бездіяльність Збройних Сил. 

30 листопада 1979 Верховна Рада СРСР прийняла Закон “Про прокуратуру 

СРСР” де у статті 12 було включено до системи прокуратури СССР військові 

прокуратури, крім того було передбачено затверждження Президією Верховної Ради 

СРСР положення про військову прокуратуру. Цікаво, що положення стосовно 

транспотної прокуратури та інших підрозділів прокуратури СРСР, затверджувались 

Генеральним покуророром. Це свідчить про важливу роль військової прокуратури з 

погляду керівництва держави, а також про її особливу природу як органу який 

функціонує у полі двох відомств: військовому та Прокуратурі СРСР [125]. 

Як і раніше Головну військову прокуратуру очолює Головний військовий 

прокурор, однак Генеральний прокурор продовжував залишатись вищим керівником 

всієї прокурорської системи, здійснюючи ключові призначення у військовій 

прокуратурі, або затверджуючи призначення Головного військового прокурора на 

нижчих рівнях. Військова прокуратура залишалася підпорядкованою Генеральному 

прокурору як і раніше згідно попереднього законодавства. 

У зв’язку із прийняттям нового Закону “Про прокуратуру” 4 серпня 1981 року 

указом Президії Верховної Ради СРСР було затверджено “Положення про військову 

прокуратуру” [137]. Нове Положення зберегло всі основні норми попереднього від 

1966 року, у більшій мірі конретизувавши їх.  

У новому Положенні було також додано норми стосовно участі військової 

прокурори в розробці заходів по зміцненню законності і правопорядку у збройних 

силах та їх органах управління, а крім цього у прикордонних та внутрішніх військах. 

Це також виявлялося в участі Головного військового прокурора в колегіях та 

військових радах зазначених суб’єктів. Військові прокурори зберегли всі 

повноваження щодо застосовуння актів прокурорського реагування у вигляді: 

протестів, постанов та подань.  

Звертає увагу також значне зростання кількості процесуальних норм у 

Положенні 1981 року у порівнянні з Положенням 1966 року. Так у новому 
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нормативному акті визначено строки дізнання та попереднього слідства, визначено 

порядок застосування арешту, нагляд за дотриманням законів при розгляді справ у 

військових трибуналах, визначено повноваження слідчих військової прокуратури, 

конкретизовано підслідність справ, які розслідують слідчі військової прокуратури. 

Можна зробити висновок, що нове законодавство, яке впроваджувалось на 

завершальному етапі існування радянської держави та регулювало діяльність 

військової прокуратури мало більш конкретизований характер, якіснішу юридичну 

техніку та містило більше норм, які сприяли захисту прав людини. Існування 

радянської військової прокуратури характеризується ознаками тривалості, 

постійності, стабільності. Якщо зробити спробу виокремити основні чинники 

існування військової прокуратури, на нашу думку це буде: 

а) невідповідність структури Збройних сил СРСР та інших військових 

формувань адміністративно-територіальному поділу держави. 

б) значна чисельність Збройних сил СРСР (понад 4млн. станом на 1990 [138], 

та осіб задіяних для оборони держави в цілому, а саме – військовослужбовців 

органів державної безпеки, у тому числі, Прикордонних військ КДБ СРСР (Станом 

на 1989 рік 220000) осіб [139], Внутрішніх військ МВС СРСР (260000 осіб станом на 

1989 рік [140]), та інших категорій осіб, працівників та службовців, задіяних у 

забезпеченні оборони та державної безпеки. 

в) особлива специфіка військової служби, специфічні нормативні акти, 

необхідність оволодіння достатнім рівнем військово-технічних знань, здатність 

тісної взаємодії із військовослужбовцями вимагали спеціалізації осіб які працювали 

у даній сфері для покращення якості та результативності їх роботи. 

г) військова прокуратура як спеціалізований орган, мала свою структуру 

відповідну органам військового управління, була менш залежним від місцевих 

факторів впливу у порівнянні із загальними територіальним органами прокуратури. 

д) пріоритет питань оборони та державної безпеки керівництва СРСР. 

е) важливість існування органу нагляду за законністю у військовій сфері, який 

з іншого боку також є незалежним від військового керівництва. 
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Військові прокуратури продовжили свою діяльність в Україні після 

проголошення незалежності. У першій редакції Закону “Про прокуратуру” від 

05.11.1991 року у статті 5, однією з основних функцій прокуратури визначався 

нагляд за додержанням законів у Збройних Силах і органах  

Служби національної безпеки України [127]. Але безпосередньо входження 

військових прокуратур до системи органів прокуратури України було передбачено 

Законом про прокуратуру в редакції від 01.01.1994 року. Згідно статті 13 редакції 

Закону, до системи органів крім прирівняних до територіальних входять військові 

прокуратури, а також військові прокуратури, до яких належать військові 

прокуратури регіонів і військова прокуратура Чорноморського флоту та Військово-

Морських Сил України (на правах обласних), військові прокуратури гарнізонів (на 

правах міських) [141]. 

Крім того Закон було доповнено статтею 46-1. “Кадри органів військової 

прокуратури” Так військовими прокурорами і слідчими призначалися громадяни 

України з числа офіцерів, які проходили військову службу або  

перебували у запасі і мали вищу юридичну освіту. Військовослужбовці військових 

прокуратур у своїй діяльності керувалися Законом України "Про прокуратуру" і 

проходили службу відповідно до Закону України "Про загальний військовий 

обов'язок і військову службу" та інших законодавчих актів України, якими 

встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види 

постачання і забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського 

складу Збройних Сил України. Правовий статус військової прокуратури був 

підкріплений Кримінально-процесуальним кодексом від 28.12.1960, де “військовий 

прокурор” був одним із значень поняття “прокурор” [142]. 

Загалом військова прокуратура так само як і за радянських часів зберегла своє 

подвійне становище, входячи до системи прокуратури України, з підпорядкуванням 

Генеральному прокурору та будучи військовим органом, організованим на основі 

офіцерських кадрів, з матеріальним та грошовим забезпеченням від Міністерства 

оборони України. 
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На нашу думку однією із важливих обставин, яка серед багатьох інших 

обґрунтовувала необхідність спеціалізованих військових прокуратур – це 

функціонування військових судів, які діяли в Україні до 2010 року, однак були потім 

ліквідовані відповідно до указу Президента від 14.09.2010 № 900/2010 [143] та 

прийнятого 07.07.2010 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” [18]. Саме 

військові прокурори залучалися до великої кількості справ підсудних органам 

військового судочинства. З ліквідацією військових судів як показала не така давня 

історія почалися зміни засад організації військових прокуратур. Так у новій редакції 

Закону від 20.05.2012 “Про прокуратуру” у статті 13, яка визначала систему органів 

прокуратури, військових прокуратур вже не передбачено [144]. Пізніше 

Генеральним прокурором виданий Наказ від 11 червня 2012 р. № 100 ш, про 

проведення відповідних організаційних заходів. Відповідним Наказом у структурі 

органів прокуратури України з 1 липня 2012 р. ліквідовано військові прокуратури, 

Центрального, Південного, Західного регіонів України, військову прокуратуру 

Військово-Морських Сил України (на правах обласних) та підпорядковані їм 

військові прокуратури (на правах міських) загальною штатною чисельністю 708 

одиниць. Натомість з 1 липня 2012 р. утворено спеціалізовані прокуратури 

Центрального, Південного, Західного і Кримського регіонів з нагляду за 

додержанням законів у воєнній сфері загальною штатною чисельністю 755 одиниць, 

та Головне управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної 

прокуратури України. Компетенцію зазначених прокуратур поширено на Збройні 

Сили України, військові формування, та оборонно-промисловий комплекс [145]. 

М.В. Руденко зазначає, що розуміння як раніше, військових прокуратур на той 

момент вже не існувало, їх функції виконували цивільні працівники органів 

прокуратури. Такі спеціалізовані прокуратури виконували свої функції у 

Міністерстві оборони та Збройних Силах України, а також в інших військових 

формуваннях держави: у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ 

України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки 

України, Управлінні державної охорони, Державній спеціальній службі транспорту 

Міністерства інфраструктури України, на підприємствах, установах, організаціях та 
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закладах, їм підпорядкованих, а також у сфері військо-промислового комплексу. 

Управління підрозділами цих військових формувань здійснюється за 

екстериторіальним принципом, а не згідно адміністративно-територіального поділу 

держави [65]. 

М.І. Карпенко наголошує, що злочинність у Збройних Силах України є дуже 

небезпечним, дестабілізуючим фактором який негативно впливає не лише на них, 

але й у цілому на державу. Науковець вказує, що стан справ у Збройних Силах 

України це той індикатор, базуючись на якому можна визначити стан національної 

безпеки і оборони країни [146; с.6]. Зі свого боку хочеться додати, що злочинність у 

Збройних Силах проявляється не лише у нестатутних відносинах, що можуть 

спричинити тілесні ушкодження у військовослужбовців чи заподіяння вкрай 

негативного психологічного впливу щодо військових. Як показала сучасність 

величезну шкоду для війська та держави спричинили правопорушення у сфері 

розкрадання військового майна (палива, техніки та комплектуючих до неї, 

нерухомості), торгівлі вкрай необхідним озброєнням та компонентами до нього, 

злочини кваліфіковані сьогодні як державна зрада відповідно до Кримінального-

Кодексу України, зупинка вкрай необхідних військових програм, у першу чергу 

щодо розвитку неядерних сил стримування [147], (як приклад ситуація з розробкою 

та взяттям на озброєння оперативно-тактичного ракетного комплексу “Сапсан” 

[148]. Проблеми із законністю в оборонній сфері, одна із причин слабкості Збройних 

Сил та системи національної безпеки, у 2014 стало принадою для зовнішньої агресії. 

Країна, навіть якщо вдасться відновити територіальну цілісність, знаходитиметься у 

складному стратегічному положенні, тому органи військової прокуратури 

відновлені у 2014 році матимуть багато складних завдань на багато років вперед. 

 

2.3.3 Прокуратури на особливо режимних об’єктах 

Надважливою галуззю господарства у другій половині XX століття з погляду 

керівництва держави була діяльність підприємств військово-промислового 

комплексу, які працювали на забезпечення потреб оборони та державної безпеки 

держави. Військово-промисловий комплекс був пріоритетною сферою 
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промисловості у зв’язку із участю СРСР у протистоянні із Північно-Атлантичним 

альянсом, країнами орієнтованими на нього та на Сполучені Штати Америки, які 

знаходились в інших географічних частинах світу, що спровокувало “гонку 

озброєнь”, та величезні фінансові витрати, які важко піддаються обчисленню. Крім 

того радянська держава прямо або опосередковано приймала участь у багатьох 

військових конфліктах на територіях Корейського півострову, Південно-Східної 

Азії, Карибського регіону, Океанії, Близького Сходу, Африки, складною та 

витратної для країни видалась війна у Демократичній Республіці Афганістан. Крім 

того значної кількості озброєння та техніки потребували країни Варшавського 

договору, та соціалістично орієнтовані країни в інших районах планети. Все це 

вимагало значного напруження у діяльності держави, великих економічних витрат 

на розробку, випробування, початок та здійснення виробництва, транспортування 

озброєння та техніки у необхідний куточок світу (залежно від потреб та інтересів 

держави), ремонт, доопрацювання, розробку нових видів озброєння та техніки із 

наступним повторенням циклу. 

На існування таких прокуратур неодноразово звертав увагу у своїх 

дослідженнях М.В. Руденко [130]. Привертає увагу той факт, що законодавство, яке 

регулює діяльність цих органів було обмеженим для доступу та неопубліковувалось. 

Одним з таких актів було Розпорядження Ради Міністрів СРСР від 2 серпня 1968 

року “Про збільшення штатної чисельності спецорганів прокуратури СРСР на 20 

одиниць для обслуговування об'єктів і в / ч, включених до переліку ОРО”. Пор. №  

1425. За яким послідували Указ Президії Верховної СРСР від Ради 23 липня 1971 

року “Про спеціальні суди, прокуратури, адвокатуру, нотаріат та органи внутрішніх 

справ, що діють на особливо режимних об'єктах” пізніше замінений на Указ 

Президії Верховної Ради СРСР “Про суди, прокуратури, адвокатуру, нотаріат та 

органи внутрішніх справ, що діють на особливо режимних об'єктах” від 1 червня 

1979 р № 214-Х, який опублікований пізніше згідно з Висновком Комітету 

конституційного нагляду СРСР "Про правила, що допускають застосування 

неопублікованих нормативних актів про права, свободи і обов'язки громадян" від 29 

листопада 1990 року [149], [150; с.119], [151]. Відповідно до цього указу, з метою 
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охорони державної таємниці та забезпечення встановленого режиму секретності 

Президія Верховної Ради СРСР постановила що на особливо режимних об'єктах, 

перелік яких встановлювався Радою Міністрів СРСР, діють суди, які є постійними 

сесіями Верховних Судів союзних республік (в республіках без обласного поділу), 

Верховних судів автономних республік, крайових, обласних, міських судів; 

прокуратури, які діють на правах міських прокуратур; колегія адвокатів, нотаріат і 

органи внутрішніх справ, що організовуються в установленому порядку для 

виконання передбачених законом функцій. Прокурори на особливо режимні об'єкти 

призначалися Генеральним прокурором СРСР в порядку, встановленому для 

прокурорів автономних республік, країв і областей. Указ передбачав, що прокурори 

на особливо режимних об'єктах користувалися процесуальними правами прокурора 

автономної республіки, краю, області в частині, що стосується продовження строків 

слідства та тримання під вартою, а також опротестування в касаційному порядку 

вироків, рішень, ухвал і постанов судів, що діють на цих об'єктах. Указ також 

регулював питання підслідності не лише в межах режимних об’єктів. Так, 

розслідування справ про злочини, вчинені за межами особливо режимних об'єктів, 

якщо вони безпосередньо пов'язані з діяльністю цих об'єктів, а також про злочини, 

вчинені на особливо режимних об'єктах, повинні були проводитись відповідно до 

закону слідчими діючих на таких об'єктах прокуратур, органів внутрішніх справ або 

державної безпеки.  

Відповідно до норм радянського законодавства є очевидним, що введення у 

прокурорську систему спеціальної прокуратури для забезпечення діяльності 

особливо режимних об’єктів прямим чином пов’язано із призначенням та 

важливістю цих об’єктів. Для необхідного осмислення суті таких об’єктів 

звернемось до Контррозвідувального словника органів державної безпеки СРСР 

1972 року, згідно якого особливо важливий об’єкт це - державне підприємство, 

установа (наприклад, науково-дослідний інститут, конструкторське бюро, завод, 

випробувальний полігон), де здійснюється проектування, розробка, виробництво, 

експлуатація або зберігання особливої важливості, цілком таємного озброєння і 

оборонної техніки новітніх видів, або державна установа, підприємство, яке має 



131 
 

важливе державне значення. На особливо важливих об'єктах першої групи, 

іменованих також режимними об'єктами, встановлюється особливий режим 

секретності і особливий режим охорони, забезпечується маскування. Органи 

держбезпеки займаються контррозвідувальних забезпеченням таких об'єктів. 

Віднесення підприємств, установ до особливо важливих об'єктів здійснюється 

керівниками міністерств, держкомітетів і організацій за погодженням з Комітетом 

державної безпеки Ради Міністрів СРСР. Особливо режимним об’єктом була також 

особливо режимна військова частина, для якої в зв'язку з великим військовим 

значенням, характером наявного озброєння встановлені особливі режимні 

обмеження: 1) посилена фізична охорона (інженерно-технічні, сигнальні й інші 

споруди, що запобігають непомітному наближенню до частини, цілодобові пости 

вартових і т.д.); 2) підвищені вимоги політичного і ділового характеру до 

військовослужбовців, робітників та службовцям, повна їх спецперевірка; 

3) посилений режим секретності всередині частини (обмеження пересування по 

території частини, звуження кола осіб, що володіють відомостями про неї в повному 

обсязі) [152].  

Таким чином можна зробити проміжний висновок, що у СРСР було 

запроваджено спеціальні прокуроські органи які входили до структури прокуратури 

СРСР та підпорядковувалися Генеральному прокурору СРСР, анологічні заходи 

були здійснені паралельно з іншими державними органами такими як суди та 

органами Міністерства внутрішніх справ. Основна ціль таких організаційних заходів 

застосованих керівництвом держави: 

а) охорона державної таємниці, та встановленого режиму секретності; 

б) потреба забезпечення законності на особливо режимних (важливих) 

об’єктах; 

в) значний масштаб залучення матеріальних та людських ресурсів для 

будівництва, охорони забезпечення діяльності та виконання ними своїх завдань; 

г) пріоритет питань розвитку військово-промислового комплексу та нових 

видів озброєнь у тому числі зброї масового враження, та розповсюдження таких 

об`єктів на території СРСР. 
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д) поширена екстериторіальність, віддаленість, закритість таких об’єктів. 

е) необхідність специфічних знань працівників прокуратури, технічного 

характеру (залежно від ситуації) та пов’язаних із посиненими вимогами 

забезпечення секретності. Тут необхідно зробити одне зауваження, що указу “Про 

суди, прокуратури, адвокатуру, нотаріат та органи внутрішніх справ, що діють на 

особливо режимних об'єктах” суди, прокурори та слідчі залучалися до всіх справ 

про вчинені на таких об’єктах злочини, та до справ про злочини, які вчинені за 

межами таких об’єктів, якщо вони пов’язані з діяльністю особливо режимних 

об’єктів. Тому різноманітність справ де залучаються прокурори та слідчі прокуратур 

на особливо (режимних) важливих об’єктах могла бути значною. 

Спеціальні прокуратури на особливо режимних об’єктах були органами, які 

мали спільні процесуальні права з іншими органами прокурорської системи, але 

діяли на особливих закритих територіях, в більшості випадків щодо визначених 

категорій осіб. Їх формування обґрунтовувалося, потребами та цінностями того 

часу, а також напрямком діяльності радянського керівництва.  

Такі спеціальні прокуратури деякий час існували і в період незалежної 

України, якій перейшли значні потужності радянського військово-промислового 

комплексу. У радянський період нагляд за законністю у оборонно- промисловому 

комплексі здійснювався Другим відділом Генеральної прокуратури СРСР [153], а на 

нижчому рівні прокуратурами об’єктів і військових частин включених до переліку 

ОРО (особливо-режимних об’єктів). В структурі Генеральної прокуратури України 

було створено Управління нагляду за додержанням законів у Збройних Силах 

України та в оборонній промисловості, який здійснював повноваження у сфері ВПК 

(військово-промисловий комплекс) [154]. Також продовжували діяти спеціалізовані 

прокуратури (на особливо режимних об’єктах) з нагляду за додержанням законів на 

підприємствах оборонної промисловості та інших особливих регіональних об’єктах. 

Важливо, що судовою установою якій були підсудні справи про всі злочини вчинені 

на особливо режимних об’ктах на території України був міжобласний суд, який 

утворений згідно Постанови Президії Верховної Ради України від 24 лютого 1994 

року і розташовувався в м. Києві, та мав у складі: голову, заступника та 6 суддів 
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[155; ст. 34 КПК)]. Таким чином продовжувалась практика взаємодія 

спеціалізованих прокуратур та спеціалізованих судів. 

Пізніше через зменшення виробництва в оборонній промисловості відповідно 

до Наказу Генерального прокурора України від 1 липня 1996 року Київська 

міжобласна та підпорядковані їй Дніпропетровська, Жовтоводська, Запорізька, 

Кримська, Рівненська і Харківська спеціалізовані прокуратури були ліквідовані. Їхні 

функції були передані Другому управлінню Генеральної прокуратури України [65], 

назва якого, можна сказати, була “традиційна”. Відповідно до Наказу Генеральної 

прокуратури: Про організацію роботи органів прокуратури щодо здійснення нагляду 

за додержанням законів на підприємствах, залучених до виконання важливих 

оборонних програм, та на інших особливо режимних об'єктах 28.10.2002 № 3/4, 

забезпечити належну організацію роботи по здійсненню нагляду за додержанням і 

застосуванням законів на важливих об'єктах оборонного значення доручалося 

Другому відділу Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і 

свобод та захисту інтересів держави Генеральної прокуратури України, прокурорам 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя [156]. В той же 

час, кримінальні справи про злочини, вчинені посадовими особами оборонних 

підприємтсв, уповноважувались розслідувати слідчими районних, міських та 

міжрайонних прокуратур згідно з визначеною законом підслідністю. У необхідних 

випадках, за наявності в матеріалах відомостей, що становлять державну таємницю, 

проведення досудового слідства доручались слідчим слідчого відділу прокуратури 

вищого рівня, яким оформлено допуск встановленої форми. При організації нагляду 

вимагалось передусім виходити з вимог законодавства щодо захисту інтересів 

держави у сферах оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони правопорядку, а також дотримуватись спеціального порядку для 

забезпечення державної таємниці. 

На думку автора дослідження, прокурорські функції в оборонній сфері, за 

відсутності спеціалізованих прокуратур у сфері оборонно-промислового комплексу 

доречніше передати військовим прокуратурам, у зв’язку з досить очевидним 

зв’язком оборонно-промислового комплексу із якістю, становищем та потребами 
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Збройних Сил, інших військових формувань, органів національної безпеки. Дещо 

наближеним до цієї думки видалось фактичне втілення цієї ідеї початком 

функціонування прокуратур з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері у 

2012 році, які водночас замінили собою військові прокуратури. Відповідно до 

Наказу Генеральної прокуратури “Про особливості діяльності прокуратур з нагляду 

за додержанням законів у воєнній сфері” від 12.07.2012 №12 гн обидва напрями 

були передані до сфер роботи нових прокурорських органів [157]. Таким же самим 

полем діяльності були наділені військові прокуратури України у 2014 році, однак 

без функції загального нагляду за законністю. Державне оборонне замовлення на 

2017 рік розглядається у розмірі близько 9 млрд. грн. [158]. Відповідно до Закону 

України “Про державний бюджет на 2017 рік” [159], видатки на розвиток озброєння 

і військової техніки із суми передбаченої для Міністерства оборони становлять 

близько 5,8 млрд. грн. Водночас загальна сума видатків для Міністерства оборони 

становить близько 62,6 млрд. грн; Національної Гвардії України: 8,63 млрд. грн; 

7,035 млрд. грн; Служби Безпеки України: 6,26 млрд. грн; Державної служби з 

надзвичайних ситуацій: 7,148 млрд. грн. Безперечно, на фоні таких цифр, видатки на 

оборонне замовлення не виглядають великими, більшість з коштів які 

направляються для перерахованих відомств йдуть на підтримку функціонування, 

виконання завдань, оплату праці у вказаних структурах. Оборонно-промисловий 

комплекс виконує й інші завдання і протягом років після здобуття незалежності 

виконував замовлення для закордонного споживача, ремонту техніки і озброєння 

для внутрішнього. Однак основним індикатором який відображає його активізацію, 

на наше переконання, буде саме державне оборонне замовлення. Сьогодні ж, органи 

військової прокуратури, на нашу думку, здатні виконувати поставлені завдання у 

секторі орборонно-промислового комплексу, а про відновлення спеціалізованих 

прокуратур у цій сфері - говорити поки недоцільно. Проте, питання розвитку 

внутрішньої спеціалізації військової прокуратури та підвищення ефективності 

діяльності у цій сфері мають стояти на порядку денному. 
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2.3.4 Природоохоронні прокуратури в УРСР та Україні. Прип’ятська 

спеціальна прокуратура 

 Ще одним із проявів спеціалізації прокуратури, який виник у радянський 

період є створення спеціалізованих природоохоронних прокуратур. Даний напрямок 

спеціалізації прокурорських органів виник значно пізніше за інші, у середині 80-тих 

років XX двадцятого століття. В.П. Рябцев зазначає, що започаткування таких 

прокуратур відбулося у 1984-1985 роках, маючи на увазі СРСР у цілому. Водночас 

О.В. Головкін зазначає, що в системі прокуратури України створення 

спеціалізованих екологічних підрозділів та виділення природоохоронних 

прокуратур, які спеціалізувались виключно на нагляді за додержанням та 

застосуванням законів про охорону навколишнього природнього середовища 

відбулося у 1989 році. [34; с.69] На нашу думку створення таких органів 

диктувалося актуальними вимогами часу, та змінами у політичному курсі країни, які 

проявлялися наприклад у змінах до Закону “Про прокуратуру СРСР” згідно Указу 

Президії Верховної Ради СРСР від 16 червня 1987 року коли одним із нових 

напрямків діяльності прокуратури визначалось “боротьба із порушенням законів 

спрямованих на забезпечення прав і законних інтересів громадян”, що свідчило про 

відхід від доктрини соціалістичної системи права: приорітету інтересів держави 

перед інтересами суспільства та людини [160; с. 50]. Крім того, тривалий період 

екстенсивного розвитку економіки держави, який характеризувався пріоритетом 

кількості над інноваційністю, значними обсягами використання природніх ресурсів, 

неощадністю поєднаною із масштабністю господарювання. Все це та багато інших 

видів антропогенного впливу спричинило значну шкоду навколишньому 

природньому середовищу.  

Такі обставини загрожували суспільству, державі, її економіці та 

майбутньому. Тому не дивно і виправдано коли прокурорська система, 

модернізувалася таким чином, що почала формувати спеціалізовані 

природоохоронні прокуратури для забезпечення законності у сфері користування 

природніми ресурсами та захисту навколишнього природнього середовища. Одним 

із прикладів такого підходу було також формування в структурі Прокуратури Союзу 
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РСР Управління по нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства 

відповідно до Наказу Генерального прокурора СРСР “Про зміни структури 

Прокуратури Союзу РСР” від 4 березня 1989 року. [160; с.51 ]. Крім того до 1991 

року на території Радянського Союзу налічувалось 110 природоохоронних 

прокуратур [161]. Ці органи утворювались відповідно до наказів Генералього 

прокурора СРСР, а після розпаду радянської держави, Генеральними прокурорами 

незалежних держав. Все це свідчить, що природоохоронна діяльність ставала 

важливим напрямком діяльності прокуратури. Варто зазначити, що у період 80-тих 

років 20 століття роль і значення прокурорського нагляду значно зросли. Як 

зазначає В.В. Сухонос, прокурорський нагляд розглядався державою як важливий 

інструмент забезпечення законності в умовах “Перебудови” [113; с. 214]. Першою в 

Україні міжрайонною природохоронною прокуратурою була Лисичансько-

Рубіжанська, яка створена у 1990 році [130]. 

 Для того щоб пояснити сторення таких спеціалізованих органів розглянемо як 

приклад одну з найбільших систем природоохоронних прокуратур коли була 

сфоромована у 1990 році Волзька природоохоронна прокуратура, яка діяла на 

правах обласної та підпорядковувані їй 15 міжрайонних природоохоронних 

прокуратур, які всі разом здійснювали нагляд за виконанням законів на території 

всього Волзького басейну [34; с.107]. Ідея створення групи таких природоохоронних 

прокуратур, які підпорядковані одному визначеному органу полягає в тому, що 

басейн річки Волга становить єдину екосистему. Не можна було охороняти окремо 

верхню, середню або нижню частину річки з такою довгою протяжністю. 

Досягнення позитивного результату у захисті екосистеми буде малоймовірним, коли 

наприклад, в області, яка знаходиться вище по течії, річка інтенсивно 

забруднюється, хоч навіть у наступних кількох областях дотримання 

природоохоронного законодавства здійснюється на належному рівні. Було потрібно 

крім іншого згуртувати і об'єднати та скоординувати зусилля багатьох державних 

органів, спрямованих на боротьбу з екологічними правопорушеннями в басейні. 

Крім того потрібна була єдина і повна інформація про стан законності в басейні. 

Пізніше після здобуття незалежності України саме досвід Волзької 
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природоохоронної прокуратури розглядався як приклад, для необхідності створення 

Дніпровської природоохоронної прокуратури для захисту басейну, однієї з 

найдовших у Європі, річки Дніпро [162]. Що було реалізовано із створенням 

Дніпровської екологічної прокуратури (на правах обласної) та 6 міжрайонних 

екологічних прокуратур – Київська, Кременчуцька, Дніпропетровська, Запорізька, 

Каховська і Очаківська – були утворені відповідно до Наказу Генерального 

прокурора України від 4 жовтня 2011 року № 173 ш [163].  

Вважаємо за необхідне зробити проміжний висновок стосовно причин 

утворення природоохоронних прокуратур при завершенні радянського періоду, на 

нашу думку це пояснюють такі обставини: 

А. Складна екологічна ситуація спричинена радянськими методами 

господарювання та особливістю економіки країни. Увага до такого стану речей 

посилилась як з боку суспільства так і влади після катастрофи на ЧАЕС у 1986 році. 

Б. Процеси пов’язані з програмою “Перебудови”, гласністі, демократизацією 

суспільного життя та посиленням ідей захисту прав людини, які відбувалися у 80-

тих роках ХХ століття. 

В. Реагування та адаптація прокурорської ситеми до потреб держави та 

суспільства. 

Г. Позитивна практика минулих років, коли спеціалізовані прокурорські 

органи досягали кращих результатів у визначених напрямках їхньої діяльності. 

Д. Необхідність екстериторіальності дії прокурорських органів для захисту 

важливих природніх об’єктів. 

На нашу думку формування природоохоронних прокурату було викликано 

потребами часу, Україна як незалежна держава так само потребує покращення 

ситуації у навколишньому природньому середовищі, тому тема спеціалізованих 

природохоронних прокуратур є актуальним і сьогодні, однак паралельно із 

питанням прокурорського нагляду як такого. 

Система природоохоронних прокуратур, продовжила своє існування в Україні 

як незалежній державі. Одним із законодавчих підґрунть діяльності спеціалізованих 

природоохоронних прокурорських органів, було прийняття Закону від 25.06.1991 
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“Про охорону навколишнього природного середовища”, де у статті 37 було 

передбачено можливість створювати спеціалізовані екологічні підрозділи у складі 

прокуратури у разі необхідності [164]. Крім того у статті 13 Закон “Про 

прокуратуру” від 05.11.1991 у своїй першій редакції передбачав можливість 

існування прирівняних до територіальних органів прокуратури [127]. Пізніше у 

оновленій на той час редакції від 20.05.2012 у статті 13 було вже чітко передбачено 

повноваження Генерального прокурора у створювати спеціалізовані прокуратури на 

правах обласних, міських, районних та міжрайонних прокуратур [144]. Також, 

Постановою Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики 

України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та 

забезпечення екологічної безпеки” від 05.03.1998 № 188/98-ВР [165] передбачалось, 

що удосконалення правових основ управління і контролю в галузі екології має бути 

спрямоване на: узгодження координаційних і контрольних функцій Мінекобезпеки 

та органів прокуратури щодо посилення контролю за дотриманням екологічного 

законодавства, реалізації екологічної політики держави, захисту екологічних прав 

громадян. А Постановою Верховної Ради України від від 20 лютого 2003 року 

№ 565 “Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог 

природоохоронного законодавства в Україні”, рекомендовано Генеральній 

прокуратурі України посилити нагляд за дотриманням природоохоронного 

законодавства України та щорічно інформувати про це Верховну Раду України, що 

підтверджує вагомість прокурорського нагляду в сфері природоохоронних відносин 

на той час [166]. 

В кінці 90-тих років в Україні було утворено понад 30 міжрайонних 

природоохоронних прокуратур [167; с 3-6]. Наказом Генерального прокурора 

України від 19.09.2005 N 3гн “Про організацію прокурорського нагляду за 

додержанням і застосуванням законів щодо захисту прав і свобод громадян, 

державних та публічних інтересів” [168] вимагалось: зосередити зусилля на 

додержанні законів, спрямованих на захист економічних інтересів держави від 

неправомірних посягань, зокрема щодо: земельних ресурсів та природного 

середовища. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/1264-12/ed19910625
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У період 2009 – 2011 років Генеральний прокурор України серією наказів 

“Про особливості організації прокурорського нагляду за додержанням законів щодо 

охорони навколишнього природного середовища” [169] ставив завдання по 

здійсненню нагляду за додержанням природоохоронного законодавства загалом всій 

прокурорській системі, в тому числі й транспортним прокурорам та прокурорам з 

нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах і військовим прокурорам. Водночас, природоохоронним прокурорам, 

ставилось завдання забезпечувати нагляд на об'єктах, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку, а також за додержанням законодавства щодо охорони земель 

природоохоронного, оздоровчого, заповідного, рекреаційного, історико-

культурного, лісогосподарського призначення та земель водного фонду.  

Крім того задля забезпечення законності у сфері використання і охорони вод 

та відтворення ресурсів головної і найбільшої річки України – Дніпро, її 

прибережних територій та експлуатації об’єктів і споруд, які становлять єдину 

екологічну систему Дніпровського басейну, Наказом Генерального прокурора 

України №173 гн від 4.10.2011 року створено окремі спеціалізовані прокуратури – 

Дніпровську екологічну прокуратуру (на правах обласної) та 6 підпорядкованих їй 

міжрайонних екологічних прокуратур (Дніпропетровської, Запорізької, Київської, 

Кременчуцької, Очаківської, Херсонської) [65]. Як було зазначено вище, таким 

чином було впроваджено досвід Волзької природоохоронної прокуратури, створеної 

ще за радянського періоду. Аналізуючи цей крок, можна зробити висновок, що він 

був правильним, адже річка Дніпро та її басейн, становлять єдину екосистему, 

забезпечення на належному рівні дотримання природоохоронного законодавства в 

одному місці, не гарантує хорошого екологічного стану всього об’єкту, якщо така 

природоохоронна діяльність не забезпечується в інших місцях. Тому тут дійсно 

потрібна координація діяльності групи органів із вертикальним підпорядкуванням 

вищому спеціалізованому природоохоронному органу прокуратури, який би 

забезпечував організаційні, координаційні, аналітичні та інші необхідні функції. 

Однак 14.10.2014 Верховна рада України прийняла новий Закон “Про 

прокуратуру” № 1697-VII, яким було внесено значні зміни, що вплинули у 
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перспективі на подальшу історію української прокуратури. Новий Закон, затвердив 

систему прокуратури, яка здійснює нагляд за органами, які здійснюють оперативно-

розшкеову діяльність, дізнання, досудове слідство, а також при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах. Хоча, процес відходу від функції загального 

нагляду розпочався значно раніше, саме через згортання цих повноважень, у 

підсумку, було розформовано природохоронні прокуратури. Наказом Генерального 

прокурора від 31.12.2014 N 159 скасовано діючі до того накази “Про організацію 

прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів”,” Про особливості 

організації діяльності органів прокуратури у сферах навколишнього природного 

середовища та земельних відносин” [170]. Пізніше у структурі Генеральної 

прокуратури вже не передбачалося ніяких підрозділів де б основним напрямком 

діяльності було забезпечення законності у сфері охорони навколишнього 

природнього середовища [171]. 

Шукаючи відповідь на питання: чи відповідають такі накази ідеям реформ, в 

тому числі, закладених у новому Законі про прокуратуру від 14.10.2014? Можна 

відповісти, що справді існує слідування ідеям ліквідації прокурорського нагляду 

поза кримінальним провадженням. Однак, якщо аналізувати ці зміни з погляду 

інтересів захисту довкілля, всіх цінностей природи, екологічної безпеки, то на 

сучасному етапі, без належної заміни прокурорського нагляду, можна прогнозувати 

негативні наслідки у цій сфері.  

Особливим видом спеціалізації в системі прокуратури було створення 

Прип’ятської спеціальної прокуратури. На сьогоднішній день у додатку до Закону 

“Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року (Перелік і територіальна юрисдикція 

місцевих та військових прокуратур) ця прокуратура не зазначається, а виконання 

завдань у м. Прип’ять та м. Чорнобиль покладено на Броварську місцеву 

прокуратуру [78]. Між тим ця спеціальна прокуратура пропрацювала тривалий час 

до 2014 року, і була правонаступником вахтової прокуратури (з 1986 по 1988 роки), 

прокуратури Чоронобильського району та міста Прип’ять. На орган було покладено 

спеціалізовані функції, які не властиві для інших прокуратур. Працівники 

спецпрокуратури, відповідно до Закону України "Про прокуратуру" 1991 року, 
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наказів Генерального прокурора України та своїх посадових обов'язків, здійснювали 

нагляд за додержанням вимог чинного законодавства та, що найважливіше, тих 

законів України, котрі стосуються безпосередньо Зони відчуження і є для неї 

визначальними [172]. Головними такими законами, в той час виступали Закон "Про 

правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" від 27.02.1991 № 791а-XII [173], Закон України "Про 

загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 

2006 2010 роки" 14.03.2006 № 3522-IV [174], Закон України “Про поводження з 

радіоактивними відходами” 30.06.1995 № 255/95-ВР [175], Закон України “Про 

використання ядерної енергії та радіаційну безпеку ” 08.02.1995 № 39/95-ВР [176], 

Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї 

АЕС на екологічно безпечну систему” від 11.12.1998 № 309 [177] та ін. 

Даними законами передбачається поділ територій на відповідні зони, 

встановлюється режим їх використання та охорони, визначаються умови 

проживання та праці персоналу Зони відчуження, регламентуються норми щодо 

здійснення господарської та науково-дослідної діяльності на цих територіях. 

Дотримання вимог цих нормативних актів були пріоритетними в наглядовій 

діяльності спецпрокуратури [178; с.1,3]. 

Однак назвичайною була не лише наглядова діяльність, як зазначають 

працівники особливістю характеризувалися і кримінальні справи, які виникали на 

даній території і були у провадженні даної спеціалізованої прокуратури. Так 

поширеними є злочини передбачені статтями Кримінального Кодексу: ст.267-1 

порушення вимог режиму радіаційної безпеки; ст.262 викрадення, привласнення чи 

заволодіння іншим шляхом радіоактивними матеріалами радіоактивних матеріалів; 

ст.249 незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом, що є особливо небезпечним для суспільства, коли предмети злочину 

потрапляють з радіоактивно забруднених зон на інші території країни, де можуть 

реалізуватися споживачам. Крім того поширеними є злочини передбачені статтями: 

ст.191 привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

http://zakon.rada.gov.ua/go/255/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/255/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/39/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/go/39/95-%D0%B2%D1%80
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службовим становищем, ст.210 нецільове використання бюджетних коштів, 

здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 

бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст.364 зловживання службовим 

становищем, та інші злочини пов’язані зі службовою діяльністю [178; с. 1,3]. 

Дослідники зазначають, що порушення передбачене статтею ст.267-1 складало 

близько 40% від загальної кількості розслідуваних злочинів. 

21 березня 2014 року прокурором Київської області було затверджене 

“Положення про Прип’ятську спеціальну прокуратуру”. Однак у новому Законі 

(додатку до нього) її діяльність не передбачена. Така ситуація наштовхує на думки, 

що ліквідація вказаної прокуратури здійснена “механічним” шляхом без серйозного 

аналізу її необхідності або навпаки недоцільності. На думку виконавця цієї наукової 

роботи, навіть після звуження наглядових функцій, робота прокурора у зв’язку з 

досудовими розслідуваннями, оперативно-розшуковою діяльністю, не матиме 

відповідної схожості із такого роду діяльністю ніде в Україні. Крім того особливі 

умови в 30-ти кілометровій зоні будуть існувати ще багато років у перспективі. Крім 

того державний бюджет здійснює значні видатки пов’язані із зоною відчуження, так 

у 2017 році на підтримку у безпечному стані енергоблоків, та об’єкту укриття 

передбачено близько 898 млн. грн., підтримка безпечного екологічного стану у 

зонах відчуження та безумовного (обов’язкового відселення) 348 млн грн., внески до 

фонду “Укриття” та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР 866,9 млн грн. [159]. 

А.А Матвієць та Я.О Леляк також зазначають, що на визначеній території 

щодня задіяно близько 10 тис. працівників [172]. Тому у даному дослідженні 

вважаємо за необхідне підтримати думку вищезазначених науковців стосовно 

відновлення функціонування Прип’ятської спеціальної прокуратури. Крім того це не 

потребує надмірних бюджетних видатків. 

 

2.3.5 Спеціалізовані прокуратури у пенітенціарній сфері 

Одним із проявів спеціалізації прокурорської системи було створення у 1983 

році прокуратур з нагляду за додержанням законів у виправно-трудових установах. 

Вони мали статус міжрайонних прокуратур і підпорядковувалися відповідним 
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обласним прокуратурам. М.В. Руденко зазначає, що спеціалізація діяльності 

прокуратури в цій сфері обгрунтовувлася наявністю складних та специфічних умов 

здійснення наглядових функцій в установах виконання покарань [130]. Однак варто 

дослідити це питання більш глибше. 

Прокуратура здійснювала наглядові функції задля дотримання законності 

пенітенціарній системі тривалий історичний період. Існування тюремного 

прокурорського нагляду існувала і раніше за часів Російської імперії, де на 

системному рівні було започатковано у 19 столітті [179; c. 21-22], прокурський 

нагляд у цій сфері тривалий час здійснювався у тому числі і на етапі існування 

радянської держави (окрім початкового), цей напрямок прокурорської діяльності 

був започаткований ще у Положенні про прокурорський нагляд від 28 травня 1922 

року. Проте, як зазначає О.В. Воронін, протягом довгого часу, від прийняття 

вказаного Положення до 1955 прокурорський нагляд у пенітенціарній сфері 

реалізувався формально, а вирішальний контроль у цій сфері був загалом відомчим з 

боку органів НКВС, ОДПУ, контроль за яким з боку Прокурора СРСР хоч і 

передбачався, однак не міг бути реалізованим через відсутність правових механізмів 

для свого здійснення [179; c.61-71]. Відродження прокурорського нагляду у даній 

сфері відбулося після прийняття нового Положення про прокурорський нагляд в 

СРСР від 24 травня 1955 року. Глава V. “нагляд за додержанням законності в місцях 

позбавлення волі” передбачала, що на органи прокуратури було покладено обов'язок 

щодо дотримання соціалістичної законності в місцях позбавлення волі, нею ж 

визначено предмет, межі, правові засоби і методи прокурорського нагляду. 

Статтями 33 та 34 Положення передбачалося, що прокурор зобов'язаний 

систематично відвідувати місця позбавлення волі, безпосередньо знайомитися з 

діяльністю їх адміністрації, зупиняти виконання наказів і розпоряджень 

адміністрації місць позбавлення волі, які суперечать закону, опротестовувати їх в 

установленому порядку, а також вживати заходів для притягнення до кримінальної 

або дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законності в місцях 

позбавлення волі. Прокурор зобов'язаний негайно звільнити з-під варти всякого, хто 

незаконно заарештований або незаконно утримується під вартою в місцях 
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позбавлення волі. Крім того, Положення визначало чіткий перелік повноважень 

прокурора [116]. Дана глава на наше переконання мала велике значення у розвитку 

спеціалізації прокуратури яка забезпечувала законність у пенітенціарній сфері, а 

саме через такі факти: 

1. Активізація прокурорського нагляду за законністю у пенітенціарній системі. 

2. Подальший розвиток, удосконалення, та посилення прокурорського нагляду 

в цілому, до розпаду Радянського Союзу. 

3. Виокремлення сфери прокурорського нагляду за додержанням законності в 

місцях позбавлення волі в окрему главу провідного законодавчого акту, який 

регулює діяльність прокуратури, спрямувало майбутнє регулювання і формування 

окремого, автономного та спеціалізованого напрямку у роботі прокуратури.  

Пізніше відповідно до Наказу генерального прокурора СРСР від 10 квітня 

1956р. № 54 “Про структуру центрального апарату прокуратури СРСР і прокуратури 

республіки, країв і областей” у центральному апараті прокуратури СРСР був 

утворений відділ по нагляду за місцями позбавлення волі [180]. 

Наступний історичний період характеризувався розвитком, конкретизацією, 

удосконаленням кримінально-процесуального та виправно-трудового законодавства. 

8 грудня 1958р. Постановою Ради Міністрів СРСР № 1334 було затверджено нове 

Положення про виправно-трудові колонії і в'язниці МВС СРСР, яке визначило 

основні засоби впливу на ув'язнених і умови їх утримання. Положення передбачало 

створення трьох видів режимів: загального, полегшеного і суворого [181]. 25 грудня 

1958 року Верховною Радою СРСР були затверджені “Основи кримінального 

законодавства Союзу РСР і союзних республік” [182], а також “Основи 

кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік” [124]. У 1969 році 

були прийняті “Основи виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних 

республік” [183]. 26 липня 1966 року був прийнятий Указ Президії Верховної Ради 

СРСР “Про адміністративний нагляд органів міліції за особами, звільненими з місць 

позбавлення волі”, відповідно до якого нагляд за законністю також здійснювала 

прокуратура [184]. Система виправних закладів змінювалася, паралельно росла та 

ускладнювалась система законодавства, яке регулює діяльність виправно-трудових 
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закладів. Закон “Про прокуратуру СРСР” 1979 ще більш конкретизував роботу 

прокуратури направлену на забезпечення законності у пенітенціарній сфері як 

окремого виду прокурорської діяльності [125]. 

У 80-х рр. вдосконалення правового регулювання прокурорського нагляду у 

цій галузі йшло по шляху оптимізації організаційних форм здійснення наглядової 

діяльності, зазначає О.В. Воронін. У зв'язку з цим в 1983 р. були створені 

спеціалізовані прокуратури з нагляду за додержанням законів у виправно-трудових 

установах, що діяли на правах міжрайонних прокуратур з підпорядкуванням 

прокурорам відповідних союзних республік (без обласного поділу), автономних 

республік, країв і областей. Штат новостворених прокуратур включав в себе: 

прокурора, заступників, помічників і слідчих. На вказані прокуратури було 

покладено здійснення нагляду за дотриманням законів у виправних і виховних 

колоніях виправно-трудової системи, які перебували на території регіонів, де такі 

прокуратури були створені. Нагляд за додержанням законів у місцях тримання 

затриманих і взятих під варту, а також при виконанні покарань у вигляді виправних 

робіт і в спеціальних комендатурах покладався на територіальних прокурорів, в 

дисциплінарних батальйонах - на військових прокурорів [185]. 

Досліджуючи питання причин утворення спеціальної прокуратури з нагляду за 

дотриманням законів у виправно-трудових установах в історичній, правовій та 

організаційній площині вважаємо, що їх можна звести до таких: 

а) розмір та складність кримінально-виконавчого законодавства та інших 

нормативно-правових актів, які регулювали діяльність пенітенціарної системи; 

б) масштабність пенітенціарної системи, велика кількість виправних установ, 

значне число осіб які відбувають покарання, важливе значення праці ув’язнених осіб 

у виробничій діяльності держави; 

в) краща результативність спеціалізованих органів прокуратури у визначеній 

сфері діяльності, що підтверджено практикою військових та транспортних 

прокуратур; 

г) визначення забезпечення законності у пенітенціарній сфері, як одного з 

пріоритетів діяльності прокуратури СРСР. У 70-ті - 80-ті роки 20 століття в зв'язку з 
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вкрай високою злочинністю в місцях позбавлення волі, прокурори приділяли 

особливу увагу питанням залучення осіб, які позбавлені волі, до суспільно корисної 

праці, як одного із засобів виправлення і перевиховання. Крім того, тогочасний 

Генеральний прокурор О.М. Рекунков бачив однією з головних причин масових 

заворушень в місцях позбавлення волі, саме недопрацювання прокурорської 

системи [186]. 

Такий вид прокурорської спеціалізації зберігався на території України після 

проголошення її незалежності. М.В. Руденко зазначає, що вони мали статус 

міжрайонних прокуратур і підпорядковувалися відповідним обласним 

прокуратурам, а така спеціалізація діяльності прокуратури у цій сфері була 

виправдана внаслідок складних та специфічних умов здійснення наглядових 

функцій в установах виконання покарань. Цим і обґрунтовувалось їх існування. 

Однак науковець наголошує, що їх діяльність за своєю суттю була однотипна 

діяльності територіальних прокуратур у відповідній сфері. Тому вчений робить 

висновок про наявність сумнівів у правомірності функціонування зазначеного виду 

спеціалізованих прокуратур і цілком підтримує наказ Генерального прокурора 

України 2011 р. за яким вони були ліквідовані, а їх функції покладені на 

територіальні прокуратури [65].  

Стосовно цієї думки вважаємо за необхідне додати, що тенденція до 

скорочення числа осіб в місцях позбавлення волі мала місце протягом тривалого 

часу. В абсолютних цифрах кількість ув’язнених у пенітенціарній системі в 2000 

році становила 218 083 ув’язнених осіб, що втричі більше за число ув’язнених у 

2015 році [187]. Тенденція до зниження числа в’язнів мала місце і в 2016 році [188]. 

Крім того на нашу думку установи виконання покарань не характеризуються таким 

рівнем екстериторіальності як Збройні Сили України, або природні об’єкти, які не 

завжди знаходяться в чітких межах адміністративно територіальних одиниць. 

Історична практика свідчить про важливість напрямку захисту прав засуджених в 

установах виконання покарань. Нагляд за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян є 
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відповідно до статті 2 Закону України “Про прокуратуру” (2014) однією з основних 

функцій прокуратури. Однак у даний час створення спеціалізованих прокуратур для 

роботи у пенітенціарній системі поки що не є нагальною потребою, цю роботу 

можуть здійснювати територіальні органи відповідно до статті 26 Закону “Про 

прокуратуру”. Водночас прокуратура України має діяти відповідно актуальним 

вимогам часу, і якщо ситуація у пенітенціарній системі ускладниться, прокурорська 

система має адаптуватися, у тому числі і шляхом створення спеціальних 

прокурорських органів. 

Висновки до Розділу 2 

Таким чином, на території України діяла значна кількість спеціалізованих 

прокуратур, серед яких: військові прокуратури; прокуратури з нагляду за 

додержанням законів на підприємствах оборонної промисловості, а також інших 

особливо режимних об'єктах; природоохоронні прокуратури (прокуратури з нагляду 

за додержанням законів у природоохоронній сфері, екологічні прокуратури); 

транспотрні прокуратури (прокуратури з нагляду за додержанням законів у 

транспортній сфері); спецпрокуратури, які забезпечували нагляд за додержанням 

законів органами та установами пенітенціарної системи; Прип'ятська спеціальна 

прокуратура та інші. Сьогодні згідно нового закону про прокуратуру передбачено 

два види спеціалізованих прокуратур: це військові прокуратури та Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура.  

Впродовж історії функціонування прокуратури на території України у XX та 

XXI столітті, мали місце такі основні причини, які фактично обґрунтовували 

спеціалізацію органів прокуратури: 

А) 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. Транспортні 

прокуратури сприяють розвитку транспортної інфраструктури, та дотриманню 

законності у відповідній сфері. 
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Б) Ускладнення, 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.  

В) Особливі умови діяльності. Відновлення діяльності військових прокуратур, 

серед іншого, обґрунтовувалось специфікою роботи прокурорсько-слідчих 

працівників військових прокуратур, необхідністю спеціальних знань у галузях 

військової адміністрації, тактики та бойового застосування військ, тощо. Особливі 

умови діяльності у зоні відчуження зумовили створення Прип’ятської спеціальної 

прокуратури, працівники, якої працювали вахтовим методом та мали справу з 

особливими видами правопорушень. Значні відмінності та специфіка діяльності 

пенітенціарної системи створили підґрунтя для створення прокуратур за 

додержанням законів у виправно-трудових установах. 

Г) Екстериторіальність. Дислокація військових формувань, їх структура, 

розміщення органів управління як правило не відповідають адміністративно-

територіальному поділу держави. Так само розміщення природніх об’єктів, серед 

яких ріки, гірські гряди, природоохоронні території, інші об’єкти далеко не завжди 

збігається з адміністративно-територіальним поділом держави. 

Д) Незалежність від місцевих впливів. Даний фактор є вагомим та необхідним 

для всієї прокурорської системи. Однак територіальні органи прокуратури є в 

більшій мірі вразливим від місцевих впливів. Дії територіальних прокурорських 

органів можуть корелюватися з діями та інтересами місцевих органів влади, органів 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Це може залежати 

від необхідності забезпечення виконання територіальними прокурорськими 

органами всіх своїх функцій з огляду на важливість відносин з місцевими 

суб’єктами. Водночас відіграти значну роль можуть і особисті інтереси працівників 

прокуратури. Спеціалізовані прокуратури характеризуються вищим рівнем 

незалежності та автономності від місцевих факторів впливу. Це у значній мірі 

зумовлено конкретизацією їх функцій у визначених сферах суспільних відносин, 
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вищим ступенем централізації у прокурорській системі. Важливість цього фактору 

полягає також в тому, що діяльність спеціалізованих прокуратур часто направлена 

на пріоритетні для держави та суспільства питання, такі як, наприклад, 

територіальна цілісність, що є актуальним як у наш час для України та багатьох 

пострадянських країн, а також для інших країн світу. 

Спеціалізація прокуратури є один із виявів адаптації прокурорської системи 

до нових умов на кожному історичному етапі, для виконання поставлених перед 

нею завдань. Спеціалізація - це необхідність доведена практикою, не тільки 

прокурорською, але й іншими сферами життєдіяльності людини. Історія показала, 

що після ліквідації спеціалізованих прокуратур неодноразово доводилось 

відновлювати їх діяльність. Таким чином треба дивитися у минуле, коли необхідно 

досягти кращого майбутнього для суспільства та держави. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС СУЧАСНИХ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ 

 

3.1 Спеціалізація органів прокуратури в зарубіжних країнах: 

порівняльно-правовий аспект 

Спеціалізація органів прокуратури є реагуванням на особливості суспільних 

відносин, тенденції злочинності, й таким чином – відповіддю на публічний інтерес у 

більшості розвинених країн світу. Напрямки спеціалізації є різноманітними. 

Наприклад в Сінгапурі, розвиток якого у значній мірі пов’язаний із високими 

технологіями у 2012 був створений Підрозділ протидії технологічній злочинності 

“Technology Crime Unit” [189]. У Сполучених Штатах у 2007 році було створено 

Спеціалізовану прокуратуру у сфері торгівлі людьми “Human Trafficking Prosecution 

Unit”, яка консолідувала провідних спеціалістів-прокурорів у цій сфері та здійснює 

кримінальне переслідування у найбільш складних, новітніх, мульти-юрисдикційних, 

міжнародних справах [190]. У Китайській Народній Республіці діють залізничні 

прокуратури [191] та залізничні суди [192]. 

Поширеною практикою у Європі є створення антикорупційних органів. 

Спеціалізовані органи, що виконують функції з протидії корупції сьогодні діють в 

Іспанії - Прокурська служба проти корупції та організованої злочинності [193; с.92]; 

Румунії - Національний антикорупційний директорат [193; c.11]; Хорватії - 

Управління з припинення корупції та організованої злочинності [193; с. 121]; Швеції 

- Національний антикорупційний відділ та Національний відділ розслідування 

справ, які стосуються поліцейських, прокурорів і суддів та інших країнах. Також у 

Швеції існує Національне бюро економічних злочинів, яке уповноважене 

розслідувати економічні та корупційні злочини до штату якого також входять 

прокурори [193; с.128]. 
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Необхідною в сучасних умовах є діяльність екологічних прокуратур (існують 

в країнах СНД, Норвегії). Створювалися також трудові прокуратури (Бразилія), у 

сфері протидії наркотикам (Іспанія), стосовно злочинів проти національної безпеки 

(Єгипет), для притягнення до відповідальності за міжнародні злочини (Данія) [194; 

с.12]. 

Традиційним видом спеціалізації є створення органів військової прокуратури, 

які на сьогодні діють у: Великій Британії, Данії, Польщі, Ірландії, Угорщині, 

Казахстані, Азербайджані, США, Канаді, Австралії, Ізраїлі, КНР та ін. країнах. 

Одним із найвідоміших прикладів антикорупційної спеціалізації органів 

прокуратури, що відповідно до закону має захист від конфлікту інтересів є інститут 

спеціального прокурора США. Цей інститут має столітню історію та діє станом на 

2018 рік. Такий досвід є актуальним для України, адже спеціальний прокурор є в 

значній мірі прототипом антикорупційної спеціалізації. Водночас країнами, для 

яких пріоритетними питаннями завжди були оборона та безпека є США та Ізраїль, 

тому актуальним є аналіз досвіду цих країн у сфері військової юстиції. 

 

3.1.1 Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах Америки 

Правова система США пройшла свій тривалий еволюційний розвиток, а ті 

проблеми, які виникали з моменту заснування країни по сьогоднішній день є 

достатньо актуальними для України, як нової незалежної держави. 

Інститут спеціального прокурора (далі СП) є особливим для правової системи 

США, оскільки спеціальні прокурори зазвичай призначаються у справах, які мають 

важливе публічне значення, та які викликають серйозний резонанс у суспільстві. На 

СП покладається розслідування чи контроль за розслідуванням, а також 

забезпечення обвинувачення під час судового розгляду. Спеціальні прокурори 

призначаються щодо справ де органи, які зазвичай залучені до здійснення 

правосуддя не викликають довіри і є велика вірогідність, що у підсумку навряд чи 

дадуть об’єктивний результат, (зазвичай, це пов’язано з таким явищем як “конфлікт 

інтересів”). Інститут спеціального прокурора згідно до законодавства США носив 

різні назви, а саме: “спеціальний прокурор”, “незалежний радник”, “спеціальний 
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радник”. Сьогодні відповідно до Зводу федеральних нормативно правових актів 

даний інститут носить назву “спеціальний радник”. У нашому дослідженні 

застосовуються всі вищезазначені назви, хоча йдеться про одного того ж самого 

суб'єкта. Разом з цим, найвідомішою назвою є саме “спеціальний прокурор”. 

Несумісність професійних обов'язків і особистих інтересів змусило Конгрес 

США, а також інші законодавчі органи окремих штатів прийняти закони, що 

визначають поведінку, яка представляє собою конфлікт інтересів і конкретні санкції 

за її здійснення [195]. 

Федеральна та місцева влада час від часу змушена залучати спеціальних 

прокурорів, важливою ознакою яких є те, що вони як правило, є професійними 

приватними юристами. Іншими ознаками є їх незалежність і незацікавленість. По 

суті із першої ознаки, тобто неналежності їх до системи державних органів і 

випливає сутність їх незалежності. За тривалий історичний період найбільш відомі 

спеціальні прокурори були призначені виконувати функції Генерального прокурора 

США, зокрема розслідуючи діяльність президентів або інших чиновника виконавчої 

гілки влади високого рівня [196].  

Загалом історію функціонування даного інституту можна розділити на 3 

етапи. Перший - до 1977 року коли існування цього інституту не мало 

законодавчого регулювання. Другий етап пов’язаний із розслідуванням подій 

відомого Уотергейтського скандалу, та прийняття у 1977 році Конгресом США акту 

“Про етику в уряді”, який законодавчо врегульовував діяльність спеціального 

прокурора, який у даному законі носив назву “незалежний радник”. Третій  

пов’язаний із втратою чинності вищевказаного акту та переходу на відомче 

регулювання, та норм Зводу федеральних нормативно-правових актів [197]. 

У значній мірі інститут спеціального прокурора утвердився у системі 

американської влади завдяки Уотергейтському скандалу. Після переобрання у 1972 

році Президента Ніксона, ряду осіб, які були пов’язані із Центральним 

розвідувальним управлінням та главою держави було пред’явлено звинувачення у 

незаконному проникненні до штаб-квартири Національного комітету Демократичної 

партії в готелі Уотергейт. Президент був запідозрений у покриванні проникнення зі 
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зломом. Після того як Генеральний прокурор пішов у відставку, Ніксон навесні 1973 

року призначив очолювати міністерство юстиції Елліота Річардсона, який призначив 

Арчібальда Кокса, професора права Гарвардського університету відомого своєю 

бездоганною чесністю, в якості спеціального прокурора. Коли на слуханнях в 

Конгресі США було виявлено, що Президент розпорядився встановити систему 

запису на плівку у Білому Домі, Кокс витребував дев’ять записів, які могли довести 

або ж навпаки спростувати участь Ніксона у Уотергейтській справі [196]. Дані 

запити оспорювалися, однак рішення двох федеральних судів були на користь 

Кокса. Напередодні фіналу в розгляді справи у Верховному суді Ніксон заявив, що 

він надасть тільки узагальнення інформації, яка була на плівках і більше нічого 

іншого. Президент наказав Генеральному прокурору Річардсону звільнити Кокса. 

Генеральний прокурор відмовивуся і подав у відставку. Те саме зробив і його 

заступник Вілліам Раклхаус. Нарешті заступник Генерального прокурора Роберт 

Борк виконав наказ Президента щодо усунення Кокса. У момент звільнення Кокса, 

суспільний резонанс досяг небувалого розмаху [198].  

Потім це вилилось у призначення нового спеціального прокурора - Леона 

Яворскі, а також до відкриття десятків актуальних записів і як наслідок: повільного 

розплутування Уотергейтської справи. Як пряма відповідь на звільнення Кокса, 

Конгрес розпочав слухання задля створення законодавства, яке б регулювало 

діяльність спеціального прокурора і усунуло його значну залежність від виконавчої 

гілки влади. Кульмінацією п’яти років слухань став Акт “Про етику в Уряді” (1978) 

[199]. Згідно акту спеціальна комісія з трьох суддів апеляційного суду може 

призначати незалежного нейтрального прокурора, який буде розслідувати 

кримінальні правопорушення у виконавчій гілці влади де Генеральний прокурор 

матиме, або ж потенційно матиме, конфлікт інтересів. Конгрес пізніше змінив назву 

цього посадовця із “спеціального прокурора” на “незалежного радника”, щоб 

показати, що він призначається для здійснення розслідування безсторонньо і 

нейтрально, на відміну від агресивного прокурора, який схильний “засудити ціль”. 

Протягом двадцяти років, було проведено більше ніж двадцять окремих 

розслідувань. Будь-чиє президентство не мало імунітету від діяльності цього 
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інституту. Розслідування незалежного радника здійснювались у період 

президентства Джиммі Картера, Рональда Рейгана, Джорджа Буша Старшого, Білла 

Клінтона. 

Акт “Про етику в Уряді” втратив чинність 30 січня 1999. Незважаючи на це, 

інститут спеціального прокурора не припинив свого існування. Генеральний 

прокурор, як керівник Департаменту юстиції, продовжує застосовувати свої 

регуляторні акти згідно яких він за необхідності може призначати і звільняти 

спеціального прокурора згідно Уотергейтської моделі. Саме з втратою сили Акту 

“Про етику в Уряді”, та переходом функціонування інституту на відомче 

регулювання розпочався новий етап існування інституту спеціального прокурора.  

Варто звернути увагу, що питання інституту спеціального прокурора або ж 

незалежного радника був у центрі уваги науковців-правників. Даний інститут 

знайшов своє застосування не тільки у процесах, які мали значне суспільно-

політичне значення. Як приклад, суди були дуже активними при призначенні 

приватних юристів в якості спеціальних прокурорів у випадках, пов'язаних з 

контрафактною продукцією торгівельних марок. У таких справах подавався 

цивільний позов, стосовно порушення законодавства про торгівельні марки, таких 

як виробництво або збуту товарів з підробленими торгівельними марками. Справа, 

вирішувалася за допомогою судової заборони подальшої контрафактної активності, 

проте, через те що реалізація контрафактної продукції була і є вигідною справою, 

існувала сильна спокуса продовжити діяльність незважаючи на заборону. Таким 

чином судове рішення дуже часто не виконувалося. Далі представник позивачів у 

звичайній цивільній справі пред’являв кримінальне обвинувачення за неповагу до 

судових актів та звертався за призначенням відповідним судом самого себе як 

спеціального прокурора відповідно до правила 42 (b) Федеральних правил 

кримінального процесу [200]. На думку професора Джеймса А. Кохена, такі дії 

викликали дуже багато запитань. На його думку ці дії є втручанням одної гілки 

влади у сферу діяльності іншої, а саме судової влади у сферу виконавчої. Згідно 

положень Конституції США сфери відповідальності гілок влади мають бути 

розділеними. Такої думки з самого початку дотримувались батьки засновники США. 
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Прокурорська діяльність, а також призначення певних посадових осіб для її 

здійснення це сфера повноважень виконавчої влади. Стосовно цього професор 

Кохен цитує історично-правову збірку у підтримку Конституції під назвою 

“Федераліст”: “Там де сила суддівської влади та сила законотворчості будуть 

поєднуватись, життя та свобода суб‘єкта будуть піддані самовільному контролю, 

тоді ж суддя буде законотворцем. Де сила суддівської влади поєднуватиметься із 

виконавчою, суддя може вести себе із усім насильством гнобителя [200]. Проте, 

Верховний суд США цей підхід не підтримав у справі Янг проти Сполучених 

Штатів від імені Вуітона та Філса [200].  

Саме через дотримання принципу поділу влади не можуть призначати 

спеціального прокурора також Конгрес та Сенат США. Цей принцип закріплений у 

Конституції США, де сказано, що Президент США “має дбати про чітке та чесне 

виконання законів”, особливістю розуміння норми є те, що Президент очолює 

виконавчу владу [200]. Водночас американський Конгрес може здійснювати свої 

слухання та парламентські розслідування, у зв’язку із його природнім правом 

наглядати за виконанням своїх законів, що також у значній мірі впливатиме на 

існуючу суспільну думку щодо певних питань. Також Конгрес може звертатись до 

Генерального прокурора із запитами, чому той не призначив спеціального 

прокурора для розслідування і забезпечення притягнення до відповідальності осіб 

які вчинили злочини. Однак запити та рекомендації Конгресу на сьогодні не є тим 

імперативом, який зобов’язує керівника Департамету юстиції призначати 

спеціального радника [201]. Зауважимо, що саме Генеральний прокурор після 1999 

року своїм рішенням призначає незалежного радника. 

На даний момент правове регулювання діяльності спеціального прокурора 

здійснюється Зводом федеральних нормативно-правових актів, а саме книгою 28 

“Судоустрій” (Judicial Administrarion), главою 6 “Офіс незалежного радника”, 

Департамент юстиції (offices of independent counsel, department of justice: секції 600-

603.1, главою 7 офіс незалежного радника (offices of independent counsel): секції 700-

701.19 [55]. Для кращого висвітлення питань щодо сучасного етапу функціонування 
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інституту спеціального радника, вважаємо за необхідне детально ознайомитись із 

сучасним його нормативним регулюванням. 

Звід федеральних нормативно-правових актів, надає Генеральному прокурору 

право призначати спеціального прокурора (у даній статті застосовується назва: 

незалежний радник або ж спеціальний радник) кожного разу, коли кримінальне 

розслідування є необхідним та коли розслідування Департаментом юстиції тягне за 

собою конфлікт інтересів, або інші надзвичайні обставини, і ці обставини 

потребують стороннього спеціального прокурора у публічних інтересах [55; Секція 

600,1]. Звід надає три альтернативи Генеральному прокурору як діяти, коли виникли 

обставини, які вимагають призначення спеціального радника: a) призначити 

спеціального радника, b) призначити попереднє розслідування в цілях отримання 

додаткової інформації для прийняття рішення, c) вирішити, що наявні обставини не 

потребують залучення спеціального прокурора, і для публічного інтересу краще 

здійснювати розслідування у звичайному порядку силами Департаменту юстиції. 

Якщо Генеральний прокурор приймає рішення про розслідування у звичайному 

порядку, він зобов’язаний здійснити всі дії для уникнення можливого конфлікту 

інтересів, зокрема усунути від розслідування конкретних посадових осіб [55; Секція 

600.2] 

Закон передбачає, що особа, яка буде виконувати функції спеціального 

радника має бути юристом з репутацією, яка б свідчила про самостійність і 

неупередженість у прийнятті рішень, з відповідним досвідом, для того, щоб 

розслідування проводилось вміло, оперативно і ретельно, і що слідчі й прокурорські 

рішення відповідатимуть правовим нормам та засадам діяльності Департаменту 

юстиції. Спеціальний радник повинен бути обраний не зі складу державних 

службовців США [55; Секція; 600.2.] Також він має погодитися, що його обов'язки в 

якості спеціального радника займатимуть найвищий пріоритет у професійному 

житті, адже для цієї роботи завчасто є необхідним присвятити повний робочий день. 

Даний суб’єкт також призначається у якості “confidential employee”, що надає йому 

допуск до таємної інформації [202].  
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Юрисдикція спеціального прокурора визначається секцією 600.4 Зводу 

федеральних нормативно-правових актів та поділяється на три види: a) загальна, 

b) додаткова, c) цивільна і адміністративна. Згідно до цієї норми загальна 

юрисдикція визначається Генеральним прокурором. Вона обов’язково включає 

повноваження з розслідування та підтримання обвинувачення у справах щодо 

федеральних злочинів вчинених з метою протидії розслідуванню спеціального 

прокурором, серед таких можуть бути: надання завідомо неправдивих свідчень, 

неповага до суду, руйнування доказової бази, залякування свідків та інші. Згідно до 

даної норми юрисдикція спеціального прокурора може розширюватись до 

додаткової компетенції, а саме, коли Генеральний прокурор та спеціальний 

прокурор прийдуть до висновку, що збільшення компетенції необхідно в цілях 

повного здійснення розслідування, його завершення, або ж для розслідування нових 

обставин встановлених у процесі розслідування спеціального прокурора. Якщо 

спеціальний радник вбачає, що адміністративні заходи, цивільні санкції або інші 

урядові дії поза системою кримінального правосуддя можуть бути доречними, він 

може провести консультації з Генеральним прокурором по відношенню до 

відповідної ситуації, щоб здійснити будь-які необхідні заходи. Спеціальний радник 

не має цивільного або адміністративного підрозділу, якщо Генеральним прокурором 

спеціально не надається повноважень на його створення. 

Варто зауважити, що спеціальний прокурор не обов’язково має здійснювати 

розслідування самостійно і тільки своїми силами. Згідно до законодавства [55; 

Секція 600.5] він має право вимагати від Департаменту юстиції про виділення 

потрібного персоналу. На Департаменті юстиції, відповідно, лежить обов’язок 

надавати необхідну допомогу. Згідно даної норми Департамент має надати перелік 

осіб, які можуть якісно виконувати конкретні завдання. При цьому СП необмежений 

тільки цим переліком, і за бажанням він може запросити й інших осіб, які не 

працюють у Департаменті. Спеціальний радник визначає обов'язки співробітників і 

контролює їх діяльність. Зазначимо, що Департаменту підпорядковується значна 

кількість агенцій, які можуть здійснювати високопрофесійні розслідування. Серед 

них Федеральне бюро розслідувань, Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та 
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вибухових речовин, Управління по боротьбі з наркотиками, Федеральне бюро 

тюрем, Служба маршалів, Управління головного інспектора, крім того до 

Департаменту входить багато інших спеціалізованих управлінь [203]. Тобто для 

здійснення своїх завдань спеціальний прокурор залучає професійних та 

компетентних спеціалістів. Загалом, відповідно до законодавства, Департамент 

юстиції має сприяти здійсненню своїх повноважень спеціальним радником.  

Спеціальний прокурор згідно до положень секції 600,6 Зводу федеральних 

нормативно-правових актів наділений всіма повноваженнями для здійснення 

функцій розслідування та підтримання обвинувачення будь-якого прокурора США. 

Необхідно мати на увазі, що прокурорська система США на федеральному рівні є 

складовою Департаменту юстиції, який очолює Генеральний прокурор. Згідно до 

Зводу федеральних нормативно-правових актів СП зобов’язаний виконувати 

правила та процедури передбачені Департаментом і має з ним консультуватися 

щодо питань правильного їх розуміння та виконання. 

СП не повинен підпадати під щоденний нагляд будь-якої посадової особи 

Департаменту юстиції. Проте, Генеральний прокурор може звернутися з проханням 

про те, щоб СП надав пояснення з приводу будь-яких рішень на етапі слідства або 

обвинувачення, та зробити висновок про те, що певна дія є настільки недоречною 

або необґрунтованою відповідно до встановлених норм, що вона не повинна бути 

продовжена. У законі зазначено, що при здійсненні таких дій, Генеральний 

прокурор зобов’язаний “приділити велику вагу думкам спеціального радника” [55; 

Секція 600.7В]. Якщо Генеральний прокурор робить висновок про те, що 

запропоновані заходи спеціального радника не слід продовжувати, він повідомляє 

про це Конгрес США. СП може бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності або звільнений з посади тільки особисто Генеральним прокурором. 

Він же може усунути спеціального радника через неправомірні дії, порушення 

службового обов'язку, недієздатність, конфлікт інтересів, або з іншої поважної 

причини.  

Необхідно додати, що робота спеціального радника потребує також грошових 

витрат, і як показує практика – значних. Протягом перших 60 днів з моменту його 
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призначення, спеціальний радник повинен розробити пропонований ним бюджет на 

поточний фінансовий рік. У цьому йому має сприяти Відділ управління 

Департаменту юстиції. Далі він має передати проект бюджету для розгляду і 

затвердження Генеральному прокурору. На основі пропозиції, Генеральний 

прокурор встановлює бюджет для операцій спеціального радника. Бюджет повинен 

включати в себе прохання про призначення персоналу, з описом необхідних 

кваліфікацій. Інколи розслідування потребували витрат розміром у десятки 

мільйонів доларів, що спричиняло політичні суперечки та надавало додаткові 

аргументи противникам діяльності спеціального прокурора у тому числі політикам 

(наприклад у справі Іран-Контра де незалежним радником був Лоуренс Уолш [204]). 

Після цього, за 90 днів до початку кожного фінансового року, спеціальний радник 

повинен повідомити Генерального прокурора про стан справ у розслідуванні, а 

також забезпечити запит бюджету на наступний рік. Генеральний прокурор повинен 

визначити, чи слід продовжувати розслідування і, якщо так, то встановити бюджет 

на наступний рік. 

Протягом виконання свої функцій незалежний радник повинен повідомляти 

Генерального прокурора про значимі події в ході свого розслідування відповідно до 

відомчих норм та принципів щодо термінових повідомлень у Департаменті юстиції. 

По завершенню роботи СП, він має надати Генеральному прокурору конфіденційну 

доповідь, яка пояснює його рішення у кримінальному переслідуванні або ж відмову 

від його продовження. Генеральний прокурор зобов’язаний повідомити та надати 

роз’яснення кожному голові та кожному старшому члену (другому за положенням в 

комітеті) комітету по правосуддю, обох палат Конгресу США щодо таких дій: 1) при 

призначенні спеціального радника; 2) у разі усунення будь-якого спеціального 

радника; 3) після закінчення спеціального розслідування, 4) опис і пояснення 

випадків, в яких Генеральний прокурор зробив висновки, стосовно дій спеціального 

радника, які були визнані настільки недоречними або необґрунтованими, що 

відповідно, вони не повинні були продовжуватися. 

Інститут спеціального радника (спеціального прокурора) знайшов своє 

застосування не тільки на загально-федеральному рівні, а й на місцевому, де його 
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застосування пов’язане з намаганням уникнути конфлікту інтересів, але не тільки. 

Окремі штати також мають своїх місцевих генеральних прокурорів. Так згідно 

секції R.C. 109.07 Зведеного кодексу Огайо (Ohio Revised Code), Генеральний 

прокурор штату може призначити спеціального радника для представництва штату в 

цивільних справах, кримінальних провадженнях або інших процесах, в яких штат є 

стороною або є безпосередньо зацікавленою. Послуги спеціального представника 

мають бути профінансовані за рахунок коштів, що виділяються Загальними зборами 

штату [205]. Генеральна прокуратура штату Огайо зазначає, що вона потребує 

незалежних радників, які розуміються на вузькоспеціалізованих областях, таких як 

інтелектуальна власність, нерухомість, пільги та ін. [206]. Загалом, спеціальний 

радник залучається не тільки для кримінального переслідування, а й наприклад для 

участі у цивільних справах. На нашу думку чудовим рішенням є те, що штат може 

якісно захисти свої інтереси в суді, залучаючи “ззовні” спеціаліста який 

компетентний у вузьких сферах, де представники прокуратури відчували б серйозні 

труднощі. Крім того таке залучення відбувається тимчасово, що усуває необхідність 

постійного тримання такого спеціаліста у штаті, та економить бюджетні кошти. 

Сьогодні відповідно до Зводу федеральних нормативно правових актів даний 

інститут носить назву “спеціальний радник” [55]. Тепер, на відміну від практики яка 

здійснювалась згідно Акту “Про етику в Уряді” (1978), коли незалежний радник 

призначався комісією з трьох суддів Федерального апеляційного суду, сьогодні 

спеціальний радник призначається Генеральним прокурором США. Варто 

зазначити, що Генеральний прокурор сам по собі є представником виконавчої влади, 

очолює Департамент юстиції, та призначається Президентом США. У свою чергу 

судді є прямими представниками судової влади, з чого можна зробити висновок, що 

фактично змінились гілки влади, які призначали спеціального радника. Деякі 

американські науковці (наприклад Джек Маскелл, у своїй статті “Independent 

Counsels, Special Prosecutors, Special Counsels, and the Role of Congress”) вважають, 

що Генеральний прокурор не характеризується таким рівнем незалежності як 

суддівська комісія [201]. На нашу думку з цим можна погодитись, у зв’язку з тим, 

що Президент США значною мірою може впливати на його роботу навіть в аспекті 

http://codes.ohio.gov/orc
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призначення або звільнення. Також важливо те, що він є елементом органів 

виконавчої влади та очільником Департаменту юстиції, якому підпорядковується 

значна кількість службовців, прокурорів, співробітників агенцій уповноважених 

здійснювати розслідування, захист свідків, та виконання багатьох інших функцій. 

Генеральний прокурор особисто заінтересований у позитивних характеристиках 

роботи його відомства. Якщо розслідування спеціального радника буде стосуватись 

роботи Департаменту юстиції та підпорядкованих відомств, гарантувати якість та 

повноту його проведення дозволять лише високі морально-етичні характеристики 

Генерального прокурора. Водночас, призначення спеціального радника очільником 

Департаменту зняло з порядку денного дискусії щодо порушення конституційного 

принципу розподілу повноважень між гілками влади. 

Згідно Акту “Про етику в уряді” (1979) у ситуаціях, коли розслідування 

торкалося таких осіб, як: Президент, членів його Кабінету та виконавчого офісу, 

Віце-президента, осіб які займають керівні посади у Департаменті юстиції, 

Центральному розвідувальному управлінні, Службі внутрішніх доходів – 

зобов’язував імперативним чином призначити незалежного радника, шляхом 

звернення до комісії суддів Апеляційного суду. В інших випадках Генеральний 

прокурор, за наявності упевненості у необхідності такого рішення, самостійно міг 

звернутись за призначенням [199], [197].  

Сьогодні ж призначення СП не має імперативних підстав, Генеральний 

прокурор може сам вирішувати чи необхідно це робити. Більш того, за вже 

згаданими нормами він визначає юрисдикцію його діяльності. Також на 

спеціального радника поширюються норми, які регулюють діяльність співробітників 

Департаменту юстиції, що також розширює коло підстав для звільнення 

незалежного радника, серед який є службові проступки, і навіть порушення 

політики яку веде Департамент. Все це на нашу думку значно обмежує незалежність 

спеціального радника у порівнянні із тим, як це регулювалося тою яку він мав згідно 

Акту “Про етику в Уряді”. 

Сьогодні актуальним і таким, що має значення є здійснення порівняння 

правового статусу спеціального прокурора (радника) США із суб’єктами, які 
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передбачені українським законодавством або проектами нормативно-правових актів. 

Передусім інститут спеціального прокурора в Україні є конституційним. Також 

Конституцією передбачено залучення “спеціальних слідчих”. Обидва суб’єкти 

передбачаються у статті 111 Конституції, яка регулює усунення Президент України 

з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним 

державної зради або іншого злочину. Відповідно до ч. 3 ст.111: “для проведення 

розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу 

комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі” 

[207]. Аналізуючи статтю 111 необхідно виділити такі два аспекти: 1. Суб’єктом 

вчинення злочину для розслідування якого залучається спеціальний прокурор та 

спеціальні слідчі виступає Президент України; 2. Спеціальний прокурор та 

спеціальні слідчі діють у складі спеціальної тимчасової слідчої комісії, яку створює 

ВРУ у процесі імпічменту Президента, для розслідування його дій. 

Більш детально питання статусу та діяльності тимчасової спеціальної слідчої 

комісії, спеціального прокурора та спеціальних слідчих врегульовуються Законом 

України “Про Регламент Верховної Ради України” (2010). Згідно до ч. 2 ст. 173 

Закону, до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять народні депутати з 

урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій 

(депутатських груп), спеціальний прокурор і троє спеціальних слідчих. У разі 

обрання спеціальним прокурором та спеціальним слідчим народного депутата 

враховується принцип пропорційного представництва депутатської фракції 

(депутатської групи) у спеціальній тимчасовій слідчій комісії. Згідно до ч. 3 цієї ж 

статті, спеціальним прокурором, спеціальним слідчим може бути обрана лише 

особа, яка відповідає таким вимогам: є громадянином України, який проживає на її 

території не менше десяти років, вільно володіє державною мовою, має вищу 

юридичну освіту, має не менш як десятирічний стаж роботи на посаді атестованого 

прокурора чи слідчого правоохоронних органів України, не має судимості [208]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 173 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” 

(2010) кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає 

до парламенту особову картку та декларацію особи, уповноваженої на виконання 
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функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік. Дана стаття 

також передбачає, що кандидатури спеціального прокурора, спеціальних слідчих 

попередньо розглядаються на засіданні комітету, до предмета відання якого 

належить таке питання. Цей комітет надає Верховній Раді висновки щодо кожної 

кандидатури, можливість здійснення повноважень цих суб’єктів народними 

депутатами. Не може бути обраною до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії 

особа, у якої в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у 

зв’язку з проведенням розслідування. Особи, які не є народними депутатами і обрані 

спеціальним прокурором, спеціальними слідчими, прикомандировуються до 

Верховної Ради на час роботи спеціальної тимчасової слідчої комісії та здійснюють 

свої службові повноваження у її складі лише відповідно до наданих їм на законних 

підставах доручень спеціальної тимчасової слідчої комісії. Про утворення 

спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада більшістю від її 

конституційного складу приймає постанову. На нашу думку важливим моментом є 

те, що згідно ч. 5 ст. 174 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” 

встановлено, що: у разі вчинення посадовими особами (крім Президента України та 

захисника (захисників) його прав), службовими особами, експертами та іншими 

особами, запрошеними спеціальною тимчасовою слідчою комісією, злочинів - 

спеціальна тимчасова слідча комісія направляє відповідні матеріали до органів 

досудового розслідування для здійснення досудового розслідування. 

Відповідно до ст. 176 Регламенту, тимчасова слідча комісія за наявності 

відповідних підстав готує висновок про звинувачення Президента України з 

урахуванням вимог до обвинувального акта, передбачених Кримінальним 

процесуальним кодексом України. Висновок підписують спеціальний прокурор, 

спеціальні слідчі, голова і секретар спеціальної тимчасової слідчої комісії. 

Ще більш детально діяльність спеціального прокурора та спеціальних слідчих 

передбачалося врегулювати у проекті Закону: “Про спеціального прокурора та 

спеціальних слідчих” (проект від 13. 04. 2001) [209], а також згідно до Закону “Про 

тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні 

комісії Верховної Ради України”, визнаного неконституційним рішенням 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Конституційного Суду України N 20-рп/2009 від 10.09.2009 Загалом між 

спеціальним прокурором США та українським спеціальним прокурором існують 

низка спільних ознак: 

1. Здатність згідно до закону здійснювати розслідування щодо 

президентів в обох державах. 

2. Вищий рівень незалежності порівняно із постійно діючими 

державними органами. 

3. Особливий порядок призначення, яке здійснюється у США 

Генеральними прокурором, а в Україні парламентом. 

4. Обоє суб`єктів діють за рахунок бюджетного фінансування. 

5. Високі кваліфікаційні вимоги до суб’єктів, які обов’язково мають 

бути юристами. 

В той же час, аналізуючи правовий статус суб’єктів, відразу можна сказати, 

що відмінності між ними будуть набагато суттєвіші. 

1. Згідно до чинного законодавства США [55; Секція 600.1 ] спеціальний 

прокурор залучається до справ, де розслідування та обвинувачення, яке здійснює 

Департаментом Юстиції зіткнеться або потенційно зіткнеться з конфліктом 

інтересів, іншими особливими обставинами, а також для забезпечення суспільного 

інтересу. Коло суб’єктів щодо яких здійснюватиме розслідування та обвинувачення 

спец-прокурор США є необмеженим законом. В той же час український спеціальний 

прокурор здійснює розслідування лише щодо одного суб’єкта – Президента України 

у процесі імпічменту. Більше того, згідно до ст. 174 Закону України “Про Регламент 

Верховної Ради України”, якщо буде виявлено вчинення злочинів іншими особами, 

матеріали направляються органам досудового розслідування. 

2. Спеціальний радник США призначається Генеральними прокурором США 

[55; Секція 600.1]. В Україні це здійснює Парламент [ст. 111 Конституції, ст. 173 

Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”], для роботи у спеціальній 

тимчасовій слідчій комісії. 

3. Спеціальний радник США не має бути державним посадовцем: “shall be 

selected from outside the United States Government.” [55; Секція 600.3]. В 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/v020p710-09


165 
 

українському законодавстві такої вимоги немає, крім того він може бути народним 

депутатом [ст. 173 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”.] 

4. Згідно до законодавства СП США обирає та залучає спеціалістів із числа 

спеціалістів Департаменту Юстиції або приватних осіб. Чисельність органу який 

формується – не обмежується. Згідно до ст. 173 Закону України “Про Регламент 

Верховної Ради України”, до складу спеціальної тимчасової слідчої комісії входять 

народні депутати, спеціальний прокурор, та 3 спеціальних слідчих. Кандидати на 

посаду спеціального прокурора та спеціальних слідчих самостійно подають свою 

кандидатуру на призначення до Парламенту, та обираються шляхом голосування. 

5. Спеціальний радник США має більший рівень незалежності так як сам 

очолює провадження, та згідно до Зводу федеральних нормативно-правових актів не 

має підпадати під щоденний нагляд з боку Департаменту Юстиції: “shall not be 

subject to the day-to-day supervision of any official of the Department”. Водночас 

український спеціальний прокурор працює в рамках спеціальної тимчасової слідчої 

комісії, яку очолює голова, та входять інші народні депутати. Відповідно до 

ч.7 ст.173 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України”, спеціальний 

прокурор та спеціальні слідчі, які не є народними депутатами здійснюють свої 

службові повноваження на підставі доручень спеціальної тимчасової слідчої комісії. 

Порівнюючи правовий статус спеціальних прокурорів обох країн, помітним є 

те, що даний інститут в США має іншу правову природу, порівняно з тою яку має 

цей інститут передбачений в Україні. Їм притаманні спільні риси, однак вагомість 

відмінних ознак є непропорційно більшою. В Україні спеціальний прокурор ні 

одного разу не починав роботу, незважаючи на резонансні події, які мали місце від 

часу проголошення незалежності та з якими суспільна думка пов’язувала 

президентів країни. У значній мірі це пов’язано із місцем для нього визначеним 

законодавством, а саме у складі тимчасової спеціальної слідчої комісії, яка діє у 

процесі імпічменту Президента.  

На момент написання наукової роботи в Україні існувала дискусія щодо 

введення інституту громадського обвинувачення. 22 травня 2015 Верховною Радою 

було прийнято законопроект № 1165 “Про внесення змін до деяких законодавчих 
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актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з 

корупційними злочинами”. 19 червня 2015 Президент ветував цей нормативний акт, 

обґрунтовуючи це тим, що підхід щодо збирання та оцінки доказів, який 

передбачений законопроектом, суперечить низці конституційних гарантій прав і 

свобод людини, а встановлення допустимості доказів, отриманих унаслідок 

істотного порушення прав людини і основоположних свобод, також не відповідає 

закріпленому у ч. 3 ст. 62 Конституції України принципу, за яким обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом. Загалом Президент 

пропонує на повторному розгляді відхилити цей проект та сконцентрувати зусилля 

на забезпеченні реалізації існуючих законодавчих норм у сфері протидії корупції 

[210]. Після доопрацювання в Комітеті з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності, законопроект очікує повторного розгляду. 

Згідно до норм даного законопроекту, передбачається введення інституту 

громадського обвинувачення. Громадський обвинувач – фізична особа, яка 

безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення або якій стало 

відомо про вчинення стосовно інших осіб кримінального правопорушення, щодо 

якого КПК допускається кримінальне провадження у формі громадського 

обвинувачення, та яка подала слідчому, прокурору заяву, повідомлення про 

вчинення відповідного кримінального правопорушення та/або заяву про проведення 

кримінального провадження за участю громадського обвинувача і визнання її 

громадським обвинувачем, у якій наведено дані щодо відповідності участі такої 

особи у кримінальному провадженні в якості громадського обвинувача та 

відповідності цього громадським інтересам. Громадським обвинувачем може 

виступати потерпілий. Водночас ним не може бути особа, яка за своєю посадою 

зобов'язана виявляти і розслідувати кримінальні та інші правопорушення, вести 

боротьбу зі злочинністю або яка має судимість, цивільна дієздатність якої обмежена, 

або яка визнана у встановленому порядку недієздатною. На етапі ухвалення 

законопроекту у першому читанні, передбачалась можливість бути громадським 

обвинувачем юридичним особам у тому числі громадським об’єднанням, проте 

після президентського вето такі положення були усунуті із законопроекту [210]. 
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Передбачалось, що права та обов'язки громадського обвинувача виникають у 

особи з моменту подання нею слідчому, прокурору заяви, повідомлення про 

вчинення кримінального правопорушення, щодо якого КПК допускається 

кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення, та заяви про 

проведення кримінального провадження у формі громадського обвинувачення. 

Протягом кримінального провадження громадський обвинувач мав отримати право: 

надавати докази, з урахуванням особливого порядку їх допустимості, визначеного 

КПК, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду; заявляти відводи та клопотання; 

оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду 

в порядку, передбаченому КПК; ознайомлюватися з матеріалами, які безпосередньо 

стосуються вчиненого кримінального правопорушення; застосовувати з 

додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій.  

Під час досудового розслідування громадський обвинувач має право: на 

негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, щодо якого 

КПК допускається кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення; 

отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що 

підтверджує її прийняття і реєстрацію; збирати та надавати докази, з урахуванням 

особливого порядку їх допустимості, визначеного КПК, на підтвердження своєї 

заяви; брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час 

проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо 

порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також ознайомлюватися з 

протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його 

участі. Під час судового провадження в будь-якій інстанції громадський обвинувач 

має право: брати участь у судовому провадженні; брати участь у безпосередній 

перевірці доказів; підтримувати обвинувачення в суді поряд із прокурором та 

незалежно від згоди потерпілого або відмовитися від підтримання обвинувачення та 

ін. 

Наведемо спільні риси спеціального прокурора США та громадського 

обвинувача:  
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1. Суб’єктами можуть бути приватні особи, які не знаходяться на службі в 

правоохоронних та інших державних органах різного призначення.  

2. Обидва суб’єкти наділені незалежністю у здійсненні розслідування та 

обвинувачення.  

3. Завдання: розслідування та обвинувачення у справах де наявна корупційна 

складова. 

Це на нашу думку є узагальненням спільних рис громадського обвинувача та 

спеціального прокурора. Однак відмінностей, особливо, якщо вдаватися у деталі є 

набагато більше, тому зазначимо основні із них. 

Відмінності: 

1. Спеціальним прокурором США може бути тільки особа яка відповідає 

встановленим законодавством вимогам: вона має бути високопрофесійним 

досвідченим юристом, із бездоганною репутацією незалежної і незацікавленої 

людини, який буде здатним очолити розслідування та обвинувачення на високому 

рівні. Громадським обвинувачем може бути будь-яка особа.  

2. Спеціальним прокурором США не може бути юридична особа.  

3. Кримінальним провадженням у формі громадського обвинувачення є 

провадження, яке розпочинається слідчим, прокурором на підставі заяви особи щодо 

кримінальних правопорушень, передбачених статтею 368 (прийняття пропозиції, 

обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), статтею 370 

(провокація підкупу) Кримінального кодексу України. Водночас спеціальний 

прокурор на сучасному етапі діє у межах юрисдикції, яку встановлює для нього 

Генеральний прокурор США, однак вона пов’язана саме з конфліктом інтересів, 

тому розслідування та обвинувачення може здійснюватися щодо злочинів різного 

роду, якісне розслідування яких у традиційний спосіб було б неможливим, тобто 

участь спеціального прокурора має місце не тільки після вчинення корупційного 

злочину, але і для його превенції. Поряд цим Зводом федеральних нормативно 

правових передбачено, що спеціальний прокурор обов’язково може здійснювати 

розслідування та обвинувачення щодо таких “супутніх” злочинів: як надання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html
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неправдивих свідчень, перешкоджання правосуддю, знищення доказів і залякування 

свідків. 

4. Призначення спеціального прокурора відбувається в особливому порядку 

Генеральним прокурором США. Водночас за українським законопроектом приватна 

особа сама звертається до слідчого або прокурора із заявами про вчинення злочинів 

та своєю участю у провадженні як громадський обвинувач. ЇЇ участь як 

громадського обвинувача далі є автоматичною, судячи із норм законопроекту. Якщо 

оцінювати незалежність у цьому аспекті то в громадського обвинувача вона буде 

більшою. 

5. Спеціальний прокурор у повній мірі очолює розслідування та 

обвинувачення у провадженні, він - єдиний керівник. Згідно законопроекту в 

Україні громадський обвинувач діє паралельно із слідчими та прокурором, він може 

сам проводити певні слідчі дії та збирати докази, здійснювати клопотання, однак це 

ж саме поряд здійснюють слідчий та прокурор, які не є підпорядковані 

громадському обвинувачу. 

6. Спеціальний прокурор має у своєму розпорядженні колектив людей, яких 

він сам добирає у Департаменті юстиції, інших агенціях, або приватному секторі. 

Громадський обвинувач діє без допомоги держави, але може залучати до роботи 

колектив громадських організацій та приватних осіб. 

7. Для діяльності спеціального прокурора виділяється бюджетне 

фінансування. Діяльність громадського обвинувача не фінансується державним 

бюджетом. 

8. Спеціальний прокурор уповноважений здійснювати всі слідчі дії для 

розслідування справи. Громадський обвинувач згідно проекту закону може збирати 

докази у межах закону (у проекті зазначається можливість ним здійснювати фото та 

відео фіксацію) та брати участь у слідчих діях, але самостійно він не уповноважений 

здійснювати всі слідчі дії. 

Зауважимо, що спеціальний прокурор разом здійснює розслідування та 

обвинувачення як правило щодо найбільш резонансних справ у державі. Для 

допомоги у його діяльності фактично формується тимчасова державна агенція із 



170 
 

бюджетним фінансування та забезпеченням необхідними для цього спеціалістами. 

Громадський обвинувач буде знаходитись у становищі автономії від держави і є 

одним із учасників розслідування та сторони обвинувачення. Чисельність 

спеціальних прокурорів на федеральному рівні США (не відображаючи рівень 

штатів) – як правило, одна відома для суспільства особа. Проект закону в Україні – 

створює умови для появи великого числа громадських обвинувачів, які братимуть 

участь справах передбачених статтями 368 та 370 КК України. 

Як зазначає В.М. Кравчук, серйозною проблемою законопроекту про 

громадських обвинувачів є непрофесійність відповідних суб’єктів та відсутність 

будь-якої відповідальності за необґрунтоване обвинувачення. Разом з цим 

погоджуємся з науковцем, що у більшій мірі системним та перспективним міг би 

бути інститут професійних громадських обвинувачів [211].  

Ідея введення інституту громадського обвинувача у пропонованому вигляді 

може створити умови для появи значного числа громадських обвинувачів, якими 

можуть стати будь-які особи із різними намірами у тому числі не завжди 

добросовісними. Порівнюючи із інститутом спеціального прокурора США, у 

сучасному вигляді інститут громадського обвинувача в Україні може спричинити 

нестабільність у сфері кримінального судочинства, а тому на нашу думку потребує 

доопрацювання. Водночас якісне наукове дослідження зарубіжного досвіду 

здійснення правосуддя щодо резонансних суспільно значущих кримінальних справ, 

поєднаних із конфліктом інтересів, є актуальним та необхідним. Вважаємо що 

тривалий історичний досвід функціонування інституту спеціального прокурора є 

необхідним для подальшого наукового дослідження. Інститут характеризується 

мобільністю, активізує роботу у разі необхідності, не потребує постійного 

державного фінансування, використовує ресурси правоохоронної системи держави 

(людські та технічні), керівні рішення приймає самостійно та незалежно. 

Аналогічний інститут в Україні міг би підвищити рівень довіри до системи 

правосуддя України, та посилити її легітимність. На нашу думку інститут 

спеціального прокурора у значній мірі виражає конституційний гуманістичний 

принцип влади народу в управлінні державними процесами організовано залучаючи 
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професійно підготовлених представників суспільства, які добровільно висловили 

свою згоду тимчасово прийняти повноваження на ведення кримінальних справ де 

державна машина може дати збій. Таким чином зменшуючи рівень суспільної 

напруги. Вважаємо, що в Україні необхідно почати розробку Закону України “Про 

спеціального прокурора”, який би регулював цей інститут окремо від Закону “Про 

Регламент Верховної Ради України” від 10.02.2010 р., узгоджувався з Конституцією, 

та розширив застосування поза процедурою імпічменту у складі спеціальної 

тимчасової слідчої комісії. 

 

3.1.2 Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в Сполучених 

Штатах Америки та Ізраїлі 

Існування військової прокуратури або схожих за функціями органів є досить 

поширеним явищем у світі. Пропонуємо ознайомитись із правовим статусом та 

досвідом функціонування органів, які виконують функції військової прокуратури у 

країнах, які багаторазово брали участь у військових конфліктах, а саме США та 

Ізраїлі.  

У Сполучених Штатах таким органом є Judge Advocate General's Corps 

(Корпус Генерального судового представника). Варто зазначити, що таких органів є 

п’ять, це пов’язано із поділом Збройних сил США на п’ять основних компонентів: 

Армія, Військово-морські сили, Військово-повітряні сили, Корпус Морської піхоти 

та Берегова оборона США. JAGC було створено 29 липня 1775 року Джорджом 

Вашингтоном лише через 44 дні як він взяв контроль над Континентальною армією, 

з того часу корпус зріс до величезної юридичної організації, яка забезпечує 

законність у збройних силах. Діючи у суді представники корпусу можуть виступати 

обвинувачами так і представляти сторону захисту підсудного. Представники 

корпусу водночас самі є військовослужбовцями, здійснюють свої функції не тільки 

у військових судах, але у інших федеральних судах та судах штатів, забезпечуючи 

представництво свого виду збройних сил. Також на них покладено обов’язок при 

необхідності юридичного забезпечення діяльності збройних сил. 

Військовослужбовці працюють не тільки в кримінально-правовій сфері, але і в 
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сферах контрактного, екологічного, міжнародного, адміністративного, цивільного, 

податкового та інших галузях права [212]. Очолює Корпус Генерального судового 

представника конкретного виду Збройних сил США Генеральний судовий 

представник, який призначається Президентом вже тривалий історичний період 

[213; с.220]. Офіцери корпусу працюють у багатьох точках світу, де розміщуються 

підрозділи збройних сил США [214; с.6]. Представники корпусу брали участь у 

важливих процесах протягом історії існування США, від початку незалежності 

(процеси пов’язані з діяльністю Бенедикта Арнольда [213; с.18]) до нашого часу 

(наприклад, процеси пов’язані з ситуацією у в’язниці Абу-Грейб) [215; с.13-23]. 

Саме представники цього корпусу представляли сторону обвинувачення на 

Нюрнберзькому Трибуналі, та за їх сприяння було визначено поняття “геноциду” 

обґрунтоване Рафаелем Лемкіним, а далі було притягнено до відповідальності 

винних у цьому злочині. [216; с.35-54.] 

Діяльність суб’єктів регулюється низкою нормативно-правових актів, серед 

них: Уніфікований кодекс військової юстиції (Uniform code of military justice), 

прийнятий Конгресом 5 травня 1951 року, вступив у силу 31 травня 1951 року, 

важливим актом який містить норми, що регулюють діяльність судових 

представників є Кодекс Сполучених Штатів Америки. Дуже важливе значення у 

регулюванні діяльності займають інструкції Генеральних судових представників 

корпусу (Manual of the judge advocate general), наприклад: інструкція Генерального 

судового представника від 26 червня 2012, яка у значній мірі регулює діяльність 

корпусу Військово-морських сил США [217], інші інструкції вужчої сфери дії. 

Судові представники можуть служити в якості прокурорів чи захисників у 

кримінальних справах (у військових судах). Після отримання досвіду на рівні судів 

перших інстанцій, вони зазвичай працюють з апеляціями. Крім того, командири у 

військах можуть приймати широкий спектр адміністративних та дисциплінарних 

заходів, без залучення військових судів, у цій сфері вони звертаються до Корпусу 

Генерального судового представника, щоб їм обґрунтували на найбільш підходящі у 

відповідних ситуаціях дії. 
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У цивільному процесі робота здійснюється в основному з деліктними 

правовідносинами. У зв’язку з тим, що армійський персонал розміщений в ряді 

інших країн, виникає чимало запитань з приводу тлумачення міжнародних угод, а 

також іноземних законів. Судові представники активно беруть участь у переговорах, 

розробці та тлумаченні міжнародних угод, які стосуються Збройних сил США. 

Судові представники також здійснюють спостереження та звітують щодо того чи 

захищені процесуальні права військовослужбовців при здійсненні судочинства за 

кордоном. Нарешті, судові представники відстоюють права та зобов'язання 

Сполучених Штатів відповідно до чинних міжнародних угод [218]. 

Корпуси грають важливу роль у плануванні застосування військової сили, 

здійснюють “тест балансування”, визначаючи можливі втрати цивільних осіб та їх 

майна, в порівнянні з військовими досягненнями [219]. Така діяльність корпусу 

може виглядати неоднозначною з погляду захисту прав людини, однак нерідко вона 

відіграє позитивне значення для захисту права на життя цивільних осіб. 

Судові представники служать у ранзі офіцера. Вони мають проходити 

спеціальну підготовку. Наприклад для людей, які мають юридичну освіту, або 

закінчують навчання, є придатними за станом здоров’я, мають громадянство США 

та вік до 35 років, Військово-повітряні сили пропонують кар’єру в корпусі судових 

представників із попереднім навчанням за програмою AFROTC (Air Force Reserve 

Officer Training Corps: Корпус підготовки офіцерів резерву ВПС). За спеціальним 

видом цієї програми для юристів (graduate law program) навчання триває 2 роки і 

здійснюється паралельно із навчанням у цивільних навчальних закладах, які дають 

юридичну освіту, або ж 1 рік, для осіб які вже здобули юридичну освіту. Влітку 

курсанти за даною програмою обов’язково проходять польові збори [220]. Вимоги 

до кандидатів можуть відрізнятися залежно від виду Збройних сил, так в Армії 

США максимальний вік кандидатів - 42 роки, а підготовка поділена на два етапи 

загальною тривалістю 16 з половиною тижнів, на одному з етапів вона здійснюється 

у спеціальному юридичному центрі в Шарлотсвілі у Вірджинії. Підготовка 

направлена на виконання завдань на початковому етапі активної служби тривалістю 

3 роки [221]. 
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Найвищою посадовою особою у корпусах Генерального судового 

представника є сам Генеральний судовий представник, який очолює та відповідає за 

всіх інших судових представників , а також відає юридичними справами у своєму 

виді збройних сил. Він є юридичним радником начальника штабу певного виду 

збройних сил [219]. Генеральний судовий представник призначається Президентом 

США із числа офіцерів конкретного виду збройних сил, в якому він буде працювати 

за рекомендацією та згодою Сенату, на строк – 4 роки. Він є головним юридичним 

радником для секретаря одного з видів збройних сил (прикл. Секретаря Армії 

США), Генерального штабу та його начальника та для всіх офіцерів, виконує 

організаційні та контрольні функції стосовно роботи свого корпусу. Генеральний 

судовий представник має свого заступника, який також призначається Президентом 

за рекомендацією і згодою Сенату [222; §8037]. 

Організація Корпусу Генерального судового представника є дворівневою. 

Перший рівень працює у тих місцях де є американські військові об’єкти 

забезпечуючи юридичне супроводження їх діяльності, здійснюючи роботу в судах, а 

також надаючи консультації їх командирам. Другий рівень вважається вищим і 

проявляється у роботі в штаб-квартирах, штабах (родів військ, Пентагоні та ін.) та 

здійснює нагляд за роботою першого рівня. Також в структурі корпусу діють 

“польові оперативні агенства”, наприклад у Військово-повітряних силах це “Air 

Force Legal Operations Agency”, для виконання важливих завдань. У структурі 

корпусів працюють також цивільні юристи, їх помічники, та цивільний 

адміністративний персонал. Діють також структурні підрозділи, які здійснюють 

підтримку у плануванні, організації, та забезпеченні спеціальної освіти [223; с.3-4]. 

Важливе значення військова юстиція має для тих держав, які часто приймають 

участь у військових конфліктах. Однією з таких держав є Ізраїль. Система 

військової юстиції має три головні складові: Корпус судових представників (Military 

Advocate General’s Corps), Підрозділ військової поліції кримінальних розслідувань 

(Military Police Criminal Investigation Division) та, безперечно, військові суди. [224; 

c.221] Корпус військових представників MAG Corps веде своє походження від 

юридичної служби Хагани (єврейської військової організації 1920-1948 років, яка зі 
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створенням держави стала основою її армії [225]). Хагана була парамілітарною 

ієрархічною організацією, із своєю юридичною службою. Були також створені суди, 

призначені прокурори і адвокати, розроблено збірник норм під назвою 

«Прокурорські правила». Після створення держави і формування Армії оборони 

Ізраїлю, юридичну службу було інтегровано у загальну військову інфраструктуру. 

1948 року Актом “Про норми надзвичайного стану в державі” було закріплено 

норми, які регулювали систему військового судочинства, органи які забезпечували 

ці функції, а також визначено різного роду військові злочини. 20 липня 1955 року 

був прийнятий закон “Про військову юстицію” (MJA). Він замінив Акт “Про норми 

надзвичайного стану в державі” та став основою для всіх органів що забезпечують 

правосуддя у військовій сфері на сьогодні [226]. Законом про військову юстицію 

переглянуто регулювання військових правових інститутів та військових злочинів, 

ним також встановлено процесуальні норми військових судів. Регулювання 

діяльності MAG Корпусу також здійснюється наказами Верховного командування 

серед яких: №2.0613, “The Military Advocate–General’s Corps” (від 15.03.1976), № 

2.0201, “The Professional Staff in the General Staff” (01.08. 1966) та ін. [227; c.279]. 

В останні роки у Корпусі та Армії оборони Ізраїлю спостерігається помітний 

перехід до концепції законності та цінності норм права на противагу попереднім 

ідеям щодо чільності ролі командира та військового закону лише як інструменту 

дисципліни [226].  

У корпусі основну роль відіграють дві складові. Перша складова 

відповідальна за втілення військового та кримінально-правового законодавства в 

збройних силах, а друга – за юридичне консультування військових [224; с.221]. 

Голова корпусу судових представників – Генеральний військовий представник 

(Military Advocate–General) служить у Генеральному штабі збройних сил Ізраїлю, 

призначається міністром оборони, який є цивільним посадовцем, за рекомендацією 

Начальника Генерального штабу та “не підкоряється ніякій владі окрім закону.” 

Термін перебування на посаді Голови корпусу – не визначений [227; с.281]. 

Незалежний статус Генерального військового представника підкріплюється 

Директивою Генерального прокурора No. 9.1002 відповідно до якої: “при здійсненні 
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своїх повноважень відповідно до статті 178 закону “Про військову юстицію” в 

якості юридичного радника (для начальника Генерального штабу та інших органів 

ЦАХАЛу] ... Генеральний військовий представник (Голова корпусу) - здійснює 

свою діяльність незалежно від них, і не підпорядковується начальнику Генерального 

штабу або будь-якому іншому посадовцю; керується верховенством права, і тільки в 

такому випадку виконуватиме покладену на нього роль” [224; с.221]. У професійних 

питаннях Голова корпусу керується рішеннями Генерального прокурора Ізраїлю. У 

директиві Генерального прокурора № 9,1002 деталізуються взаємини між Ген-

прокурором та Головою корпусу MAG та обставини за яких Генеральний прокурор 

буде втручатися, або давати вказівки щодо юридичних питань, і які мають 

відношення до військової правової системи. Так Голова корпусу має приймати 

тлумачення закону дані Генеральним прокурором. Також Ген-прокурор може 

переглядати рішення Голови корпусу, які на його думку мають “значне суспільне 

значення”, або втілення яких вийде за сферу діяльності Збройних сили Ізраїлю, 

наприклад: "прийняття рішень, що стосуються політичних аспектів застосування 

військової сили, де стверджується, що така політика є незаконною та серйозно 

порушує міжнародне право” [228]. Зазначений рівень незалежності поширюється на 

всіх офіцерів, які служать у MAG корпусі, а не лише на його очільника. Вони 

підпорядковуються та звітують тільки своїм командирам у корпусі та Генеральному 

військовому представнику (Голові). Такий самостійний ланцюг управління є однією 

з засад діяльності корпусу, який також убезпечує від можливого негативного впливу 

у роботі командирів, які не належать до корпусу. Ніхто з командирів поза корпусу 

не належить до його управління. 

У 2007 році у Корпусі судових представників (MAG Corps) було проведено 

важливі організаційні реформи, з метою укріплення принципу верховенства права. 

Однією з них було відділення підрозділів, які забезпечують виконання закону (law 

enforcement units) від підрозділів, які здійснюють функції юридичного 

супроводження та консультування (legal advice units). У результаті офіцери корпусу 

відповідальні за прокурорські функції, у тому числі Головний військовий прокурор, 
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не можуть здійснювати консультування, надавати поради тим військовим суб’єктам, 

щодо яких вони можуть здійснювати обвинувачення [227; c.283]. 

На сьогоднішній день з точки зору організаційної структури, MAG Корпус 

складається з трьох компонентів. Першим є система правозастосовних органів (у 

складі військової прокуратури і Офісу захисту). Очолюють цю систему Головний 

військовий прокурор та Головний військовий захисник. Завданням Головного 

військового прокурора є надання допомоги Генеральному військовому 

представнику і його заступнику у здійсненні ними своїх повноважень у 

кримінально-правовій сфері; виконання функцій, які були покладені на нього 

законом, щодо експертизи, розслідування, арештів і судових розглядів; 

спостереження за командами, які здійснюють прокурорські функції у військових 

судах; здійснення контролю за їх діяльністю і надання їм професійної орієнтації; 

забезпечення координації діяльності; визначення загальних норм щодо забезпечення 

звинувачення у різних областях; а також консультування і надання допомоги при 

підготовці у Військовій правовій школі. Головний військовий прокурор 

відповідальний за нагляд щодо роботи військової поліції, також надає їй професійні 

консультації, дозволи на початок розслідування, експертиз та ін. Військові 

представники, які займаються обвинуваченням підпорядковуються цьому суб’єкту 

[227; с.283-284]. Другий блок системи правозастосовчих органів є Офіс військового 

захисника, чия мета полягає в тому, щоб забезпечити юридичне представництво 

солдатів ЦАХАЛу, які беруть або братимуть участь, у кримінальному процесі у 

військових судах. Головою цього офісу є Головний захисник (Chief Military 

Defender), який є помічником Генерального військового представника із питань 

пов’язаних із захистом. Проте, виконуючи свої обов'язки із захисту, Головний 

захисник не підкорюється Генеральному військовому представнику, а керується 

виключно найкращими інтересами відповідача. При виконанні військовими 

представниками функції захисту, вони його здійснюють у цивільному одязі з метою 

підвищення довіри до себе [227; с.287].  

Другим компонентом Корпусу судових представників є система юридичного 

консультування (у складі Департаменту консультування та законодавства, радника з 
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правових питань для територій Іудеї і Самарії, та Міжнародного юридичного 

відділу); а третім компонентом – система підготовки та науки, до якої належить, 

наприклад, Військова школа права. На додаток до цих трьох систем, функціонують 

підрозділи аудиторської перевірки, роботи з Інтернетом, скаргами, інформаційний 

блок, а також деякі інші адміністративні підрозділи.  

В підсумку можна сказати, органи, які здійснюють обвинувачення та захист у 

справах за участю збройних сил США та Ізраїлю мають багато спільних ознак. 

Історія обох органів веде свій початок із моменту проголошення незалежності цих 

держав, яка фактично здобувалася шляхом визвольних воєн, такий стан справ 

зумовлював пріоритетність для цих держав питань оборони та безпеки, вирішення 

яких потребувало потужних збройних сил, у яких було б забезпечено дисципліну. 

Необхідно звернути увагу на те, що дані органи належать до структури 

збройних сил цих держав і не є структурними підрозділами цивільних органів. 

Посадові особи органів є офіцерами збройних сил. 

Інша важлива ознака, це те що органи працюють за наявності військових 

судів, які спеціалізовані на вирішенні справ де є залучені збройні сили та 

військовослужбовці. Однак поряд з цим суб’єкти здійснюють представництво 

збройних сил і в загальних судах для захисту їх інтересів у цивільній сфері. 

Також важливою ознакою є те, що органи створені таким чином, який 

покладає на них обов’язок для здійснення як обвинувачення у кримінальних справах 

так і захисту військовослужбовців, яких притягують до кримінальної 

відповідальності. Варто додати, що функцією цих органів є юридичне 

консультування командирів, а також інших військовослужбовців. Крім того дані 

органи здійснюють юридичне супроводження застосування збройних сил. 

Необхідно зазначити, що регулювання діяльності цих органів розвивалось у 

напрямку забезпечення їх незалежності від вищого військового командування, 

наприклад Генеральний військовий представник не підпорядковується Начальнику 

Генерального штабу, хоч і входить до відповідної структури, про що прямо записано 

у законі. Генеральний судовий представник у збройних силах США призначається 
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Президентом за рекомендацією Сенату, а не військовим командуванням, що на нашу 

думку надає йому значного рівня незалежності. 

Щодо відмінностей між суб’єктами, то у першу чергу вони проявляються у 

загальній структурі, тобто: якщо в Ізраїлі на всі збройні сили існує один відповідний 

корпус то в США таких корпусів 5, на кожен вид збройних сил по одному. 

Відповідно кожен корпус має своє керівництво та підпорядковані структурні 

підрозділи. Можна припустити, що це пов’язано із значною чисельністю Збройних 

сил США та історією їх розвитку. 

Інша важлива відмінність, те що діяльність Генерального прокурора в Ізраїлі 

може мати серйозне значення стосовно діяльності корпусу, а саме у застосуванні 

закону, про що ми згадували вище, на відміну від США. Загалом можна зробити 

висновок, що кількість схожих ознак в організації суб’єктів має переважаючу 

більшість.  

Особливу увагу та позитивне ставлення викликає забезпечення незалежності 

діяльності даних суб’єктів, що прямим чином утверджує верховенство права в 

збройних силах, а не рішень окремих осіб. Варто враховувати, що дані органи є 

інтегрованими в збройні сили, що з одного боку сприяло розумінню особами, які в 

них працюють тонкощів життєдіяльності збройних сил, однак створювало загрози 

принципу незалежності. Іншим позитивним аспектом хотілося б виділити значну 

увагу консультуванню збройних сил та юридичному супроводу їх діяльності, у тому 

числі в міжнародних відносинах. Для цього у суб’єктах функціонують навіть окремі 

департаменти. 

 

3.2 Організаційний і правовий статус Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури 

Бурхливі події та виступ суспільства у 2013-2014 роках, які отримали назву 

“Революція гідності” розпочалися із призупинення політичною владою, яка загалом 

була об’єднанням впливових осіб кожної з гілок влади, а також пов’язаних 

представників великого бізнесу  ̶ процесу європейської інтеграції. Однак чи збурив 

би суспільство факт призупинення євроінтеграційного руху, як би рівень розвитку 
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та функціонування державних інститутів, економічного розвитку відповідав на той 

момент середньоєвропейським показникам. Ймовірність, цього не була високою. 

Справа в тому, що країни ЄС для українського суспільства є моделлю успішної 

держави із високим розвитком державних інститутів, дієвою системою правосуддя, 

значною економічною свободою. Ключовою характеристикою країн ЄС, особливо 

західних, є низький рівень корупції. Саме низький рівень корупції на думку 

суспільства (цілком обґрунтовану) сприяє розвитку державних інститутів, а разом з 

цим й економічному розвитку. Можна з впевненістю сказати, що саме протидія 

корупції, руйнування корупційної системи державної влади, утвердження рівності 

перед законом були головним запитом суспільства у 2013-2014 роках, і залишаються 

такими на сьогоднішній день. Міжнародна організація Transparency International, 

відома у світі своїми дослідженнями рівня корупції, а також визначенням індексу 

сприйняття корупції у більшості існуючих країн. За даними організації, у 2012 році 

за рівнем корупції Україна посідала 144 місце із 176 позицій стосовно яких 

проводилось дослідження із результатом 26 балів із 100 можливих, зазначимо, що 

чим нижчий бал тим ближче до тотального панування корупції знаходиться країна. 

Цю позицію Україна займала поряд із Конго та Папуа Новою Гвінеєю [229]. Із 

результатами досліджень організації стосовно України у подальші роки пропонуємо 

ознайомитись у наступній таблиці: 

 

рік місце Бал (max=100) Позиція поряд з країнами 

2013 144 25 Камерун, Іран, Нігерія, 

Центральноафриканська 

республіка, Папуа Нова Гвінея 

2014 142 26 Уганда, Коморські острови 

2015 130 27 Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа, 

Парагвай 

2016 131 29 Казахстан, Росія, Непал, Іран 

2017 130 30 М'янма, Сьєрра-Леоне, 
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Домініканська Республіка. 

Інформація відповідно досліджень Transparency International за 2013,2014, 2015, 

2016, 2017 роки [230], [231], [232], [233], [234]. 

Корупція, як явище існує з давніх часів, не лише в Україні, а й в усьому світі. 

Як вид девіантної поведінки, це явище може зменшити свої масштаби, але ніяка 

держава або організація не може гарантувати його повного викорінення. Загалом 

вищезазначене дослідження і відображає, рівень корупції у світі, у якому поки не 

існує країни, повністю очищеної від неї. Однак саме найрозвиненіші, найзаможніші, 

з найвищим рівнем захисту прав людини країни, закономірно характеризуються 

низьким рівнем цього явища. Адже корупція поступово руйнує законність, 

деформує моральність суспільства, міняє його “правила гри”, ліквідовує довіру між 

суб’єктами суспільних відносин, делегімітизує органи влади, нищить ініціативу 

людини у приватній та публічній сфері, породжує економічні складнощі, 

монополізм, нерівність, негативну селекцію, непотизм, міграцію та інші процеси, які 

є взаємопов’язаними. Винятково небезпечним панування корупції є для України, яка 

змушена брати участь у військовому конфлікті. Підкуп, шантаж з давніх-давен 

використовувалися супротивниками у своїх короткострокових та довгострокових 

цілях. Прямо, або опосередковано корупційним шляхом можна змінити рішення 

органу, установи, організації, наказ командира і таким чином змінити майбутній 

факт. Цілком актуальним та виправданим є нормативне визначення Законом 

України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. 

“поширення корупції в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, 

організованої злочинної діяльності” як загрози національній безпеці. Крім того 

такими загрозами визнаються: порушення з боку органів влади та місцевого 

самоврядування Конституції і законів України; структурна та функціональна 

незбалансованість політичної системи суспільства, неефективність антимонопольної 

політики та ін. [235]. 

Явище корупції, її прояви та наслідки добре відомі українському суспільству 

та жителям інших країн. Поняття є часто застосовуваним у законодавстві, 

міжнародних договорах, у ЗМІ, наукових та повсякденних дискусіях. Науковці 
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надають багато визначень того, що є корупцією, різноманітні визначення надаються 

й актами законодавства. Навіть міжнародні договори відображають велику кількість 

розумінь корупції у своїх нормах, і часто посилаються на національні законодавства 

держав-учасників з ідеєю, що кожна держава самостійно має врегулювати питання 

щодо того чим є корупція. Враховуючи факт відсутності єдиної дефініції поняття 

корупції, та концентрації САП саме на протидії цьому явищу, наведемо 

найвикористовуваніші міжнародні та українські законодавчі, і доктринальні 

визначення.  

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р., 

підписана державами членами Ради Європи визначає корупцію як: прямі чи  

опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара  

чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її  

отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов'язку  

особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати  

таку вигоду, або поведінку такої особи [236]. 

"Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку" затверджений 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1979 р. зазначає, що хоча поняття 

корупції має визначатись національним правом, слід розуміти, що воно охоплює 

вчинення або не вчинення будь-якого діяння при виконанні обов’язку, або у зв’язку 

з цими обов’язками у результаті витребуваних та отриманих подарунків, обіцянок та 

стимулів, або їх незаконне отримання, коли має місце таке діяння, або бездіяння 

[237]. 

Цікавим моментом, є те, що поняття корупції не надається Конвенцією ООН 

проти корупції від 31 жовтня 2003 р. [238], а також Кримінальною конвенцією про 

боротьбу з корупцією (ETS 173) Ради Європи від 27 січня 1999 р.[239]. 

Сьогодні Україна не є країною-членом Євросоюзу, однак ця організація є 

ключовим партнером держави і орієнтиром розвитку та законотворення. Тому 

вартим уваги є Рамкове рішення Ради Європейського союзу №2003/568 “Про 

боротьбу з корупцією в приватному секторі” від 22 липня 2003р. У ньому 

розрізняється активна та пасивна корупція, відповідно активна – це діяння, що 
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складається в обіцянці, пропозиції або наданні, безпосередньо або через третіх 

учасників, особі, яка здійснює на будь-якій підставі керівну функцію або роботу на 

користь організації, що відноситься до приватного сектору, неправомірної вигоди 

будь-якого характеру, призначеної їй самій або третій особі, для того, щоб в 

порушення своїх обов'язків дана особа вчинила чи не вчинила певну дію. Пасивна 

корупція – це діяння, коли в ході здійснення на будь-якій підставі керівної функції 

або роботи на користь організації, що відноситься до приватного сектору, особа 

запитує чи отримує, безпосередньо або через третіх осіб, неправомірну вигоду будь-

якого характеру, призначену їй особисто або третій особі, або приймає обіцянку 

такої вигоди для того, щоб в порушення своїх обов'язків вона вчинила чи здійснила 

невиконання дії [240]. 

Закон України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 р. надає таку 

дефініцію: корупція – використання особою, наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 

інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю 

особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей [241]. Таке ж визначення корупції надавалось 

раніше діючим Законом “Про засади запобігання і протидії корупції”. 

Водночас ключову роль в українському законодавстві у протидії корупції та 

визначенні корупційних правопорушень відіграють норми матеріального права – 

статті Кримінального кодексу (Розділ XVII злочини у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, окремі статті інших розділів відповідно до примітки ст. 45 

КК), Кодексу України про адміністративні правопорушення (Глава 13-А 

Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією [242]).  

У площині доктринальних визначень корупції хочеться виокремити бачення 

явища В.М. Трепаком: “корупцію можна визначити як соціальне, системне явище, 

що полягає в неправомірному використанні особами, які мають владні чи 

управлінські повноваження, власного становища, статусу, авторитету в особистих 
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або корпоративних інтересах, що призводить до розкладання, деградації влади та 

соціального управління” [243]. 

Також необхідно виділити думку М.І. Мельника, який сформував таку 

дефініцію поняття корупції: “соціальне явище, яке охоплює всю сукупність 

корупційних діянь, пов’язаних з неправомірним використанням особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, службових 

повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення особистих інтересів чи 

інтересів третіх осіб, а також інших корупційних правопорушень, у тому числі тих, 

які створюють умови для вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або 

потуранням їм” [244]. 

Питання корупції, сьогодні є об’єктом величезної кількості досліджень у 

правових, економічних, соціологічних науках. Явище є об’єктом суспільних 

дискусій, а також занепокоєння міжнародних партнерів України. Очевидно, що 

прокуратура, яка діє з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів 

суспільства та держави, має реагувати та адаптувати свою структуру задля протидії 

обговорюваній проблемі. Важливість напрямку у якому функціонує САП 

підтверджується тим фактом, що її створення відбулось не за наказом Генерального 

Прокурора згідно до ст. 13 попереднього Закону “Про прокуратуру” від 5 листопада 

1991, а згідно нового Закону прийнятого Верховною Радою України 14.10.2014 р. 

Варто додати, що 12 серпня 2013 р. Голова адміністрації Президента звертався з 

проханням до Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та 

верховенства права Ради Європи надати висновки щодо підготовленого у той час 

проекту Закону України “Про прокуратуру», де у системі прокуратури не було 

передбачено антикорупційної та інших видів спеціалізації органів. У п.48 висновку 

комісії щодо проекту було зазначено: “стаття 7 проекту Закону не передбачає 

спеціалізації діяльності прокуратури, наприклад, на боротьбі з корупцією, 

організованою злочинністю чи злочинністю неповнолітніх. Таку можливість можна 

було передбачити, так само як і процедурні гарантії, що мали б забезпечити захист 

прав прокурорів відповідної спеціалізації на одному рівні з рештою прокурорів” 

[245; с.11]. За довгий час до цього висновку, рекомендація REC (2000) 19 Комітету 
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Міністрів державам-членам “Про роль служби публічного обвинувачення в системі 

кримінальної юстиції” неодноразово вказувала на важливість спеціалізації в 

прокуратурі (службі публічного обвинувачення). Про це згадується у п.7 п.8, п.9 

рекомендацій, а також у офіційних коментарях до рекомендацій. У коментарі до п. 8 

рекомендацій, зазначається: “Усі публічні обвинувачі повинні добре орієнтуватися в 

більшості галузей права. У цьому значенні вони повинні бути скоріше 

універсалістами, ніж фахівцями. Проте з метою ефективності необхідна 

спеціалізація у високотехнологічних сферах (наприклад, економічна і фінансова 

злочинність) або при роботі з категорією великомасштабної організованої 

злочинності” [246; с. 34]. Безперечно усі зазначені сфери мають сильний зв’язок із 

явищем корупції, а створення САП відповідає необхідності працювати в них. 

На наше переконання, найбільшим чином на процес формування САП 

вплинули не наукові висновки українських та іноземних експертів, стосовно 

підвищення ефективності функціонування прокуратури за допомогою спеціалізації, 

а: 1) позиція громадянського суспільства та 2) позиція міжнародних партнерів 

України, щодо створення незалежного органу прокуратури, який призначений 

здійснювати процесуальне керівництво (нагляд) у справах які веде НАБУ. У період 

до, а також впродовж підготовки обрання та призначення керівника САП у 

суспільній дискусії існувало занепокоєння стосовно можливого здійснення функцій 

процесуального керівництва (ч.2 ст.36 КПК) у роботі бюро з боку Генеральної 

прокуратури. Рівень суспільної довіри, з багатьох причин, до існуючої системи 

прокуратури був відверто не високим. Ця позиція у цілому підтримувалась 

міжнародними партнерами, від яких надходила підтримка державі у багатьох 

напрямках, крім того Україна знаходилася у процесі виконання Угоди про асоціацію 

з Європейським Союзом.  

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р., у ст.3 передбачає, що, боротьба з 

корупцією, з різними формами транснаціональної організованої злочинності й 

тероризмом є принциповою. Ст. 14 Угоди, зазначає: “Сторони надають особливого 
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значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у 

сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. 

Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової влади, підвищення 

її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з 

корупцією”. Крім того положення угоди, які передбачають протидію корупції 

передбачені: ст. 22 (Боротьба зі злочинністю та корупцією), ст.151 (Визначення 

виконавця контракту), ст.347 (боротьба з шахрайством у фінансовій сфері), Стаття 

459 (протидія корупції у фінансовій сфері) [247]. 

Наказом Генерального прокурора України від 22.09.2015 № 73шц у структурі 

центрального апарату на правах самостійного структурного підрозділу утворено 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру зі штатною чисельністю – 51, з, яких 

адміністративних посад – 12. Паралельно активізувався процес обрання керівництва 

органу. У звіті про виконання порядку денного асоціації та Угоди про асоціацію за 

2015 зазначається, що: “були висловлені застереження з боку громадськості та 

представників Європейського Союзу, щодо дотримання принципу прозорості 

обрання керівництва САП, зокрема уникнення високої політизації процесу та 

забезпечення гарантій незалежності процедури відбору. У подальшому було внесено 

зміни у склад конкурсної комісії, а саме виключено з її складу двох представників 

Генеральної прокуратури України та включено двох представників громадськості” 

[248; с. 35]. У заяві розповсюдженій представництвом ЄС в Україні 7 жовтня 2015 р. 

зазначено, що створення незалежних Антикорупційної прокуратури та 

Національного антикорупційного бюро є головними умовами для здійснення 

безвізових подорожей до ЄС, а також для надання Євросоюзом вагомої допомоги 

Україні. У заяві наголошується про необхідність негайного вирішення питань 

складу відбіркового комітету Антикорупційної прокуратури, які занепокоїли 

суспільство та експертів. “Незалежність офісу антикорупційного прокурора має 

бути і надалі гарантована. Також мають бути забезпечені чіткі критерії відбору 

персоналу такого органу та не дискреційні правила призначення та звільнення його 

голови”, – згідно до позиції представництва ЄС [249]. 
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Наказом Генерального прокурора України від 30.11.2015 №1844ц, на підставі 

рекомендацій конкурсної комісії з зайняття адміністративних посад в САП, 

заступником Генерального прокурора – керівником САП було призначено 

Холодницького Н.І. Згідно запиту громадянського суспільства та рекомендацій 

міжнародних партнерів України спеціалізований орган прокуратури у сфері протидії 

корупції був все-таки створений. Важливе значення, для врегулювання діяльності 

САП мав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та 

Національного агентства з питань запобігання корупції” від 12 лютого 2015 р. [250] . 

Саме ним було внесено низку доповнень у законодавство для включення САП у 

систему правосуддя, у тому числі ст. 8-1. “Особливості організації і діяльності 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури” у недавно прийнятий Закон “Про 

прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року. 

З початком відбору кандидатів на керівні посади САП, прояв інтересу 

політичних кіл до законодавства яка регулюватиме його формування і діяльність 

посилився. 12 лютого 2016 року до Верховної Ради України був внесений 

законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про прокуратуру” щодо 

забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду” 

(№4055). Даний законопроект містив пропозицію по зміні статті 8-1 Закону “Про 

прокуратуру” (2014), яка могла значним чином впливати на результати діяльності 

конкурсної комісії з призначення керівників САП. У проекті проголосованому 16 

лютого 2016 p. вона мала такий зміст: “Генеральний прокурор України має право 

шляхом видання публічного листа, адресованого конкурсній комісії, протягом 14 

днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на 

призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній 

прокуратурі, що передбачена пунктами 1 – 3 частини третьої статті 39 цього Закону, 

відповідно до вимог законодавства. Така кандидатура не може бути подана 

повторно. Цим правом Генеральний прокурор України може скористатися не більше 

двох разів підряд для кожної з адміністративних посад” [251]. Текст законопроекту 
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до другого читання, містив зміни запропоновані тоді депутатами (які проявляли 

значний інтерес та ініціативу стосовно проекту) задля пом'якшення цієї норми та 

визначення умов відхилення кандидатур: “у разі невідповідності кандидата вимогам 

законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також 

вимогам для отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону 

України "Про державну таємницю". Цим правом Генеральний прокурор України 

може скористатися не більше одного разу щодо кожної з поданих комісією 

кандидатур.”  

Треба сказати, що пропонованими змінами у законодавство та стрімкістю з 

якими вони рухалися у процесі законотворчості були занепокоєні представники 

громадських організацій, група народних депутатів та представники міжнародних 

організацій. Голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський 16 лютого 2016 р. 

зазначив: “Я, однак, стурбований змінами, що їх пропонують внести до Закону «Про 

прокуратуру» (4055), які загрожують незалежності Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури через надання забагато дискреційної влади Генеральному прокурору” 

[252]. 

У підсумку норма, яка вносила зміни у ст. 8-1, у прийнятому Законі (№4055) 

має такий вигляд: “Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника, відібрані 

конкурсною комісією, подаються на розгляд Генерального прокурора України лише 

після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності 

вимогам законів України “Про очищення влади” та “Про запобігання корупції”, а 

також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону 

України “Про державну таємницю”.” Виключивши суперечливі положення, які 

посягали на незалежність САП, та перешкоджали відносинам із міжнародними 

партнерами [253]. 

Необхідно обов’язково сказати, що норми які регулюють призначення та 

звільнення осіб, які працюють та працюватимуть у САП є ключовим для реалізації 

принципу незалежності новоствореного органу. Той хто прямо або опосередковано 

намагається змінити їх для здобуття можливості впливати на призначення та 

https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1073774362667191/?type=3
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
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звільнення прокурорів спеціалізованого органу не переймається засадами 

незалежності прокуратури згідно п.5 ч.1 ст.3 Закону “Про прокуратуру” (2014р.), а 

хвилюється над контролем. 

Якщо відповісти на питання чи припинилися посягання на незалежність САП 

та органів уповноважених здійснювати досудове розслідування – очевидно, що ні. 

6 грудня 2017 до Верховної Ради України був внесений законопроект № 7362, яким 

передбачались зміни до Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” 

від 10.02.2010 р; Закону України “Про прокуратуру” від 14.10 2014 р. та низку 

інших законів, які визначають правове регулювання органів досудового 

розслідування та питання протидії корупції в Україні. Так, до Закону про Регламент, 

пропонувалося включити статтю 216-2 такого змісту: “1. Верховна Рада може 

висловити недовіру Директору Державного бюро розслідувань, заступнику 

Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 

Директору Національного антикорупційного бюро України, члену Національного 

агентства з питань запобігання корупції, що має наслідком відставку з посади. 2. 

Питання про висловлення недовіри особі, зазначеної в частині першій цієї статті, 

може бути внесене на розгляд Верховної Ради України Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України та за пропозицією не менш як третини народних 

депутатів від конституційного складу Верховної Ради. 3. Розгляд питання про 

висловлення недовіри особі, зазначеної в частині першій цієї статті, включає: 1) 

доповідь від ініціатора внесення пропозиції про розгляд цього питання та відповіді 

доповідача на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), 

народних депутатів – до 30 хвилин; 2) співдоповідь від головного комітету, якому 

доручено підготувати питання до розгляду, та відповіді співдоповідача на запитання 

– до 20 хвилин; 3) виступ особи, щодо якої розглядається питання про висловлення 

недовіри, та її відповіді на запитання представників депутатських фракцій 

(депутатських груп), народних депутатів – до 30 хвилин; 4) обговорення пропозиції 

про висловлення недовіри, яке проводиться протягом часу, визначеного Верховною 

Радою. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховної Ради особі, 

зазначеної в частині першій цієї статті, здійснюється відкритим поіменним 
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голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади.” Частину другій статті 41 

Закону України “Про прокуратуру” (2014 р.) “Верховна Рада України може 

висловити недовіру особі, яка перебуває на адміністративній посаді, 

передбаченій пунктом 1 частини третьої статті 39 цього Закону, що має наслідком 

відставку з цієї адміністративної посади” [254]. Мається на увазі – керівнику САП. 

Законопроект викликав значне занепокоєння в українському суспільстві, а 

також бурхливу реакцію міжнародних партнерів, яка загрожувала призупиненням 

безвізового режиму з ЄС та отримання економічної допомоги. Директор 

Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард 6 грудня 2017 p., у м. Вашингтон 

розповсюдила заяву для ЗМІ: “Ми глибоко стурбовані останніми подіями в Україні, 

які можуть спрямувати назад прогрес, досягнутий у створенні незалежних 

інституцій для боротьби з корупцією на високому рівні, включаючи Національне 

антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. 

Боротьба з корупцією є ключовим запитом українського суспільства, має 

вирішальне значення для досягнення міцного та рівномірного зростання, і є 

частиною зобов'язань уряду за програмою з МВФ”. “Ми закликаємо українську 

владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП” [255]. Варто зазначити, 

що Україна має зобов’язання перед МВФ згідно 4-річної програми отримання 

фінансування у сумі 17,5 млрд.$ (Extended fund facility) [256] Пізніше, 7 грудня для 

публічного підтвердження позиції представництво ЄС в Україні розповсюдило 

заяву: “Законопроект 7362, який полегшує звільнення директора НАБУ та 

керівників антикорупційних агентств, суперечить боротьбі України з корупцією, 

реформам та зобов'язанням ПДВЛ (План дій візової лібералізації). Законопроект має 

бути відхилений. Україна повинна посилити, а не послабити антикорупційні 

інституції” [257]. 

В підсумку зазначений законопроект, не був винесений на голосування у 

Верховній Раді України. Однак вважаємо за необхідне здійснити прогнозування, 

того що аналогічні законопроекти, або навіть вищезазначений будуть вноситись до 

парламенту. Сам факт існування незалежної САП, буде провокувати сьогоденні 

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/1697-18/paran1870#n1870
https://www.facebook.com/hashtag/набу?source=feed_text&story_id=1709978885713399
https://www.facebook.com/hashtag/пдвл?source=feed_text&story_id=1709978885713399
https://www.facebook.com/hashtag/україна?source=feed_text&story_id=1709978885713399
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політичні кола до дій задля виправлення незвичної ситуації та встановлення 

контролю над органом. 

Окрім, Конституції та Закону “Про прокуратуру” (2014р.), правовим 

підґрунтям створення та функціонування САП є низка законодавчих актів. Так 

14 жовтня 2014 року було затверджено законом “Засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”. Відповідно до 

Стратегії, передбачались такі заходи: забезпечення достатніх гарантій незалежності 

у діяльності прокурорів; зміну принципів формування територіальної мережі органів 

прокуратури з метою ліквідації корупціогенних чинників у вигляді "корупційних 

альянсів" місцевих органів виконавчої влади, прокуратури, міліції та судів; 

реалізацію прозорих конкурсних засад добору кадрів органів прокуратури; введення 

посад спеціалізованих антикорупційних прокурорів, які відряджаються для роботи 

до спеціально уповноваженого органу з питань виявлення та розслідування 

корупційних злочинів [258].  

Того ж самого дня 14 жовтня 2014 p. парламентом був затверджений Закон 

“Про запобігання корупції”. Цим об’ємним законом врегульований значний масив 

питань у протидії явищу, крім того органи прокуратури визнано спеціально 

уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції [241]. 

Авжеж тим законом, який є основою для системи антикорупційних органів є 

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України” від 14 жовтня 2014 

року. Саме у провадженнях, які здійснює цей орган виконує наглядові функції САП. 

Треба зазначити, що окремої норми, яка проголошує наглядові повноваження САП 

стосовно діяльності детективів та оперативних підрозділів бюро - у законі немає. В 

той же час у статтях переважно застосовуються терміни: “прокурор”, “прокурор, що 

здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування працівниками Національного бюро” (ст. 10 та 

17). Власне термін Спеціалізована антикорупційна прокуратура у законі 

використовується лишу ст. 5 (входження до складу комісій, створюваних 

директором прокурора САП) та у ст. 26 (конфіденційні інтерв’ю прокурорів САП 

при проведенні щорічного аудиту) [63]. 
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Базовим для діяльності прокурорів всієї системи прокуратури та САП зокрема, 

є Кримінальний процесуальний кодекс від 13 квітня 2012. Сам термін “прокурор 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури” у Законі використовується кілька 

разів. Це наприклад: здійснення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) за письмовим дорученням прокурора САП (ст.41), врегулювання 

питань підслідності (ст.216), особливого порядку кримінального провадження 

стосовно певних категорій осіб (ст.480, 481). Однак законодавча техніка, як правило 

вимагає застосування терміну “прокурор” щодо всього необхідного масиву 

кримінально-процесуальних правовідносин. Особливу роль відіграють положення 

ч.5 ст. 216 КПК, що визначають підслідність НАБУ, а відповідно і площину 

діяльності прокурорів САП. Відповідно до зазначеної норми детективи НАБУ 

здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 

209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 

366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча 

б одна з таких умов: 1. злочин вчинено найвищими керівниками органів публічної 

влади: Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом 

України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим 

заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку та іншими “топ-посадовцями” органів української влади 

відповідно до ст. 216 КПК; крім того державними службовцями категорії "А"; 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, 

міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого 

самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад; суддею, 

суддею Конституційного Суду України, присяжним (під час виконання ним 

обов’язків у суді), Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої ради 

правосуддя, Головою, заступником Голови, членом, інспектором Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України; прокурорами органів прокуратури, 

зазначеними у пунктах 1-4, 5-11 частини першої статті 15 Закону України "Про 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1273#n1273
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1404#n1404
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1415#n1415
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1432#n1432
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1441#n1441
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3155#n3155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2583#n2583
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2596#n2596
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2628#n2628
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640#n2640
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2898#n2898
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran117#n117
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/paran121#n121
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прокуратуру"; особою вищого начальницького складу правоохоронних органів 

України, вищим офіцерським складом Збройних Сил України та інших військових 

формувань; керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі 

якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків. 2. Ще 

однією можливою умовою розслідування справи НАБУ є випадки коли розмір 

предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час 

вчинення злочину (у разі коли злочин вчинено представниками органів публічної 

влади або суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної 

або комунальної власності перевищує 50 відсотків); 3. Передбаченою законом 

умовою прийняття справи НАБУ та САП є також пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК), зловживання впливом у вигляді 

(ч.1 ст.369-2 КК) вчинені стосовно зазначених вищих посадових осіб держави та 

посадових осіб іноземних держав та міжнародних організацій (ч.4 ст.18 КК). 

Необхідно звернути увагу й на те, що відповідно до п.3 ч. 5 ст. 216 КПК 

детективи НАБУ з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття 

злочинів, які віднесені статтею 216 до його підслідності, за рішенням Директора 

Національного антикорупційного бюро та за погодженням із прокурором 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть розслідувати злочини, які 

віднесені до підслідності слідчих інших органів. 

Серйозне значення ст. 216 КПК для органів системи прокуратури та 

досудового розслідування підкріплене положеннями ч.3 ст. 87 КПК, згідно якого 

недопустимими є докази, що були отримані: після початку кримінального 

провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури 

своїх повноважень, не передбачених КПК, для забезпечення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

На наш погляд важливим та цікавим фактом є те що саме ст. 216 КПК 

відображає зміст та особливу для історії органів прокуратури, їх правового 

регулювання - спеціалізацію. Неодноразово відзначаючи, традиційну предметно-

галузеву спеціалізацію органів прокуратури, вважаємо що САП є новим прикладом 
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предметно-суб’єктної спеціалізації. Адже цей елемент системи прокуратури 

концентрує свої повноваження як на особливих корупційних складах злочинів 

передбачених особливою частиною КК, в тому випадку коли їх вчинили спеціальні 

суб’єкти визначені ст.216 КПК. 

12 квітня 2016 року наказом Генеральної прокуратури України № 149 було 

затверджено “Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 

Генеральної прокуратури України”. Беручи до уваги вищевикладені положення 

стосовно підслідності НАБУ, користуючись цим положенням можна швидко 

визначити завдання конкретно САП у площині справ визначених ст. 216 КПК. 

Згідно п.п. 3.1-3.8 нормативного акту САП виконує такі функції та завдання:  

1. Здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним 

бюро України. 

2. Виконання вимог закону під час приймання, реєстрації, розгляду та 

вирішення заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, своєчасне внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування 

Національним антикорупційним бюро України кримінальних правопорушень та 

оскарження незаконних судових рішень на стадії досудового розслідування і 

судового розгляду. 

4. Підтримання публічного обвинувачення в суді у кримінальних 

провадженнях, розслідуваних Національним антикорупційним бюро України. 

5. Забезпечення в межах компетенції відшкодування збитків, завданих 

кримінальними правопорушеннями. 

6. Забезпечення застосування належної правової процедури до кожного 

учасника кримінального провадження. 

7. Представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

передбачених Законом України “Про прокуратуру” і пов’язаних із корупційними 

або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. (У п.4 положення йдеться про 

захист у суді прав і законних інтересів громадян у випадках, визначених законом, а 
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також захист інтересів держави за наявності порушень, пов’язаних із корупційними 

або пов’язаними з корупцією правопорушеннями). 

8. Здійснення у межах реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури міжнародного співробітництва [259]. 

Відповідно до ст. 8 Закону “Про прокуратуру” (2014) у Генеральній 

прокуратурі України утворюється (на правах самостійного структурного підрозділу) 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Разом з цим п.п. 1.1 положення 

зазначає, що САП є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури 

України на правах департаменту. Згідно ч.4 ст.8-1 Закону до структури 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури входять центральний апарат і 

територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані 

територіальні управління НАБУ. Згідно п.п. 2.1 до складу Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури входять – 1) управління процесуального керівництва, 

підтримання державного обвинувачення та представництва в суді, до якого 

належать перший відділ; другий відділ; третій відділ; четвертий відділ; п’ятий 

відділ; шостий відділ; 2) аналітично-статистичний відділ; 3) відділ документального 

забезпечення. Питань організації діяльності територіальних філій положення про 

САП не торкається. 

Станом на 2018 рік, крім центрального управління НАБУ в країні діють 

Львівське, Одеське та Харківське управління бюро. Для швидкої взаємодії із 

органом у вищезазначених обласних центрах ч. 4 ст.8-1 Закону “Про прокуратуру” 

дає можливість створити територіальні філії САП. Однак, станом на початок 2019 

року діє лише центральний апарат (Додаток В), зі структурою САП у перспективі 

можна ознайомитись у Додатку Г. 

Створення інших територіальних управлінь НАБУ та філій САП, на даний 

момент під питанням, враховуючи той факт, що вже наприкінці 2017 року 

чисельність бюро становить 622 працівники, з них 183 – особи начальницького 

складу [260]. Згідно ч.6 ст.5 Закону “Про Національне антикорупційне бюро 

України” гранична чисельність центрального та територіальних управлінь бюро 

становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу. Маючи 
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законодавчу “прив’язку” філій САП до управлінь бюро, навряд чи підрозділи САП 

будуть сформовані в інших територіальних центрах. Необхідно додати, що лише 

Харківське теруправління НАБУ поширює юрисдикцію на Харківську, Сумську, 

Дніпропетровську, Запорізьку області, на зону проведення АТО в Луганській та 

Донецькій областях [260]. 

В.М. Кравчук зазначає, що діяльність прокуратури має одне з пріоритетних 

значень у забезпеченні функціонування системи стримувань і противаг державної 

влади [261; с.206]. Вважаємо, що саме такий орган як САП мав би відігравати 

ключову роль у відповідній системі. 

Узагальнюючи вищевикладене, можемо сказати, що Спеціалізована 

антикорупційна прокуратура є виявом реагування та адаптації системи прокуратури 

до умов у яких існує суспільство та держава. Головними передумовами її створення 

були: 1) високий рівень корупції в Україні; 2) виступ українського суспільства у 

2013-2014 роках проти системи влади, що ґрунтувалася на корупції, зрощенні 

офіційної державної влади, бізнесу та організованої злочинності; 3) свідома 

діяльність частини політичних кіл у сфері протидії корупції, інституційних 

реформах, реформуванні системи прокуратури; 4) складність перетворення та 

реорганізації на нових засадах системи прокуратури у цілому, в порівнянні із 

створенням лише нового її елементу на нових засадах; 5) рекомендації та умови 

угод з міжнародними партнерами. 

Аналіз законотворчих процесів, які спрямовані на регулювання діяльності 

САП, дозволяють здійснити прогноз, що в майбутньому будуть здійснюватися 

спроби, обмежити незалежність органу, або встановити норми-інструменти з метою 

посилення контролю або впливу на діяльність органу прокуратури. Такий вплив 

може бути спричинений не тільки прямим внесенням змін до законів, які перш за 

все направлені на визначення правового статусу органу, а й на ті, які регулюють 

його роботу у кримінальному процесі (КПК). Маємо надію, що наукова спільнота в 

інтересах суспільства зможе впливати на законотворчий процес, який торкатиметься 

роботи САП. 
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3.3 Організаційний і правовий статус органів військової прокуратури 

Загальновідомим, неодноразово підтверджуваним історією фактом є те, що 

саме потужні збройні сили держави – це основний гарант її незалежності. Також 

історія світу, та сучасні реалії неодноразово відображали факт того, що успішність 

застосування військової сили, залежали не від чисельності підрозділів видів 

збройних сил, а від їх якості, яка є сукупністю великої кількості характеристик, 

таких як: дисципліна, організація, озброєння, підготовка, контроль, логістика, 

взаємодія, досвід, умови перебування у мирний та військовий час, командування, 

розвиток вищезазначеного, а також інші характеристики. Чи можуть зазначені 

якості бути на високому рівні у збройних силах у яких недотримується законність та 

дисципліна – риторичне питання. 

У другому розділі нашого дослідження ми вже акцентували увагу на тому, що 

державні утворення, які існували на території України, а також інші держави до 

складу, яких входили українські землі, зустрічалися з величезними проблемами 

розорення та дезорганізації збройних сил, наприклад Російська імперія у період 

Кримської війни. Тоді відновлення боєздатності розпочиналося разом із 

підвищенням рівня законності, здійсненням серйозних кроків для становлення 

органів захисту правосуддя у військовій сфері.  

У 1991 році Україна вийшла із складу однієї з найбільш мілітаризованих країн 

світу – СРСР, із чисельними збройними силами, гігантськими запасами озброєння та 

боєприпасів (у т. ч. вивезеними із Східної Європи), непрацюючою економікою та 

масштабним компонентом військово-промислового комплексу неіснуючої країни. 

До 2013 року, Збройним Силам України довелося пережити значні скорочення не 

лише чисельності, а й фінансування, потужних видів озброєнь, високопрофесійних 

кадрів, престижності служби, а також уваги з боку держави та суспільства. 

Протягом зазначених років майно війська розглядалося як економічний ресурс для 

міжнародної та внутрішньої торгівлі, а інколи як джерело небезпеки (особливо у 

випадках ситуацій на військових складах у районах н.п. Новобогданівка, Лозова). Ті 

підприємства військово-промислового комплексу, яким вдалося зорієнтуватися на 

експорт – продовжили своє існування. 
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Паралельно із вищезазначеними процесами в оборонній сфері країни, 

особливо у період після 2010 року, відбувалося поступове згортання роботи органів 

військової юстиції. Нами було звернено увагу на те, що указом Президента 

№900/2010 від 14.09.2010 військові суди було ліквідовано, а Законом України “Про 

судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 діяльність військових судів не 

передбачалася. Також почалися організаційні зміни стосовно військової 

прокуратури, новою редакцією від 20.05.2012 Закону “Про прокуратуру” вони вже 

не передбачалися. Наказом Генерального прокурора №100 ш, від 11 червня 2012 

року, військові прокуратури ліквідовано. У 2012 році функції військових прокурорів 

покладалися на цивільних працівників спеціалізованих на нагляді за додержанням 

законів у військовій сфері. 

На початку 2014 року Україна зіткнулася із збройною агресією Російської 

Федерації. Першим регіоном, у якому було значне застосування військ 

супротивника стала Автономна республіка Крим. Через велику кількість обставин 

військові формування на території АРК були не готові протистояти супротивнику в 

умовах завчасно підготовленої військової операції РФ. Особливу роль зіграла не 

контрольованість військових підрозділів та фактичне вчинення державної зради, 

перехід на бік супротивника значної кількості командирів. Для прикладу 1 березня 

2014 року командувачем Військово-морських сил України був призначений контр-

адмірал Березовський Д.В. Вже 2 березня 2014 дана особа перейшла на російський 

бік. Такому прикладу слідувала значна кількість інших осіб. Загальна кількість 

обставин різного характеру, які потребують розслідування, вплинули на ситуацію 

таким чином, що Крим знаходиться під окупацією. Разом з цим військовим 

формуванням України, переборюючи складний стан матеріально-технічного 

забезпечення із 11 квітня 2014 (захоплення райвідділу міліції у м. Слов’янськ) 

доводиться протистояти російським військовим та терористичним угрупованням на 

Донбасі. На сьогоднішній день бойові дії на сході країни досі тривають. Водночас у 

багатьох вимірах значно зріс потенціал Збройних Сил України. Крім того вбачається 

перспектива у їх майбутньому посиленні. Задля збереження таких тенденцій, а 

також їх сучасної боєготовності, особливу роль необхідно відігравати органам 
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військової прокуратури, якими безпосередньо виявлено 2294 кримінальне 

правопорушення лише у 2017 році. Протягом цього ж року у єдиному державному 

реєстрі досудових розслідувань обліковано 4577 злочин проти встановленого 

порядку несення військової служби (військові злочини). Крім того у сфері 

військових кримінальних правопорушень, вручено 2981 повідомлення про підозру. 

Також за цей рік обліковано 325 злочин проти основ національної безпеки і 65 проти 

миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку [262]. 

Варто відзначити, що тривалих дискусій у науковому співтоваристві та 

суспільстві стосовно необхідності відновлення діяльності військових прокуратур не 

було. Загалом міжнародна та внутрішня військова ситуація склалася таким чином, 

що виключила сумніви у необхідності формування спеціалізованого органу 

прокуратури, який би сконцентрував свою діяльність на Збройних Силах України та 

інших військових формуваннях. 14 серпня 2014 року Верховна Рада України 

проголосувала за Закон “Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" 

щодо утворення військових прокуратур. Закон вніс зміни до попереднього Закону 

про прокуратуру (1991 р.), доповнивши систему цим особливим компонентом. 

Аналізуючи історію правового регулювання, можна сказати, що статус військової 

прокуратури закріплювався саме законом, а не лише відомчими нормативними 

актами. Пізніше 29 серпня 2014 року, Генеральною прокуратурою видано Наказ № 

12гн “Про особливості діяльності військових прокуратур”. 14 жовтня 2014 року 

правовий статус органів військової прокуратури був підкріплений новим Законом 

“Про прокуратуру” (№ 1697-VII). П.4 ч.4 ст.7 Закону, визначено входження 

військових прокуратур до системи прокуратури, а ч.2 статті передбачено: “До 

військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах 

структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури 

регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші 

військові прокуратури (на правах місцевих). У разі якщо в силу виключних обставин 

у певних адміністративно-територіальних одиницях не діють органи прокуратури 

України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням Генерального прокурора 

виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури. Утворення, 
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реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, 

компетенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором”. Треба 

сказати, що поряд з Конституцією, Закон “Про прокуратуру” є ключовим джерелом 

регулювання діяльності органу. 

Ст. 8 Закону передбачено, що Головну військову прокуратуру, очолює 

заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор. Потрібно 

звернути увагу на те, що на нього наказом Генерального прокурора може також 

покладатися виконання інших службових обов’язків. На наше переконання, сутність 

та призначення спеціалізації вимагає зосередження зусиль перш за все на військовій 

сфері. Хочеться додати, що навіть Військово-судовий статут 1867 року у ст.72 

передбачав, що предмет занять військових прокурорів, обмежується питаннями 

військово-судового відомства. 

Відповідно до ст.39 Закону (№ 1697-VII) Генеральний прокурор 

уповноважений призначати на адміністративну посаду Головного військового 

прокурора, першого заступника Головного військового прокурора, заступника 

Головного військового прокурора, керівника підрозділу Головної військової 

прокуратури, заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури, 

військового прокурора регіону, першого заступника військового прокурора регіону, 

заступника військового прокурора регіону, військового прокурора гарнізону, 

першого заступника військового прокурора гарнізону, заступника військового 

прокурора гарнізону. З огляду на вищенаписане, Головний військовий прокурор не 

має повноважень здійснювати ключові призначення у очолюваних ним 

спеціалізованих органах, а здійснюється це Генеральним прокурором. Відбувається 

це з вищим рівнем єдиноначальності та централізації, ніж стосовно територіальних 

органів, де на ключові адміністративні посади необхідна рекомендація Ради 

прокурорів України. Чи потрібно саме таке регулювання призначення - під 

питанням, з одного боку військова структура потребує централізації, однак з іншого 

Генеральний прокурор є цивільною людиною, яка одноосібно здійснює призначення 

по всій вертикалі спеціалізованого компоненту системи. 
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Особливою ознакою військової прокуратури є її кадри. Загалом прокурори 

органу (як і раніше до 1917 року, радянського періоду та часів незалежності) є 

військовослужбовцями. Новий Закон “Про прокуратуру” від 2014 (ст.27) 

передбачає, що військовими прокурорами призначаються громадяни з числа 

офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу 

юридичну освіту, за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб 

офіцерського складу у військовій прокуратурі. Разом з цим, за наказом 

Генерального прокурора на посади прокурорів та слідчих військової прокуратури 

можуть бути призначені особи, які не є військовослужбовцями і не перебувають у 

запасі та відповідають вимогам, що передбачені для прокурорів місцевої 

прокуратури та САП. У відповідній статті йде посилання на ч.1 (вимоги для 

прокурора місцевої прокуратури) та ч.5 ст. 27 (прокурор САП), відповідно для 

першого суб’єкта передбачається стаж не менше 2 років, а для другого – 5 років. З 

цієї точки зору вимоги для осіб, які призначаються до військових прокуратур є 

нечіткими, адже у статті прямо йде посилання на відповідність прокурорів різних 

органів. 

Важливою характеристикою статусу військовослужбовців, є поширення дії 

стосовно них нормативно-правових актів спрямованих на регулювання військової 

служби. Відповідно до ст.2 Закону України “Про військовий обов'язок і військову 

службу”: військова служба є державною службою особливого характеру, яка 

полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною 

України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової 

служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, 

стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Разом з цим, 

ст.27 Закону передбачає, що: “військові звання офіцерського складу військової 

прокуратури відповідають класним чинам працівників прокуратури. При звільненні 

офіцерів військової прокуратури (до полковника включно) з військової служби і 

призначенні на посади прокурорів в територіальні чи спеціалізовані прокуратури їм 

присвоюються відповідні їх військовим званням класні чини, а при прийнятті на 
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військову службу у військову прокуратуру прокурорів, які мають класні чини (до 

старшого радника юстиції включно), їм присвоюються відповідні військові звання 

згідно із законодавством”. Хочеться погодитись, із думкою стосовно того, що 

особливості правового статусу кадрів військової прокуратури мають визначатися 

окремою статтею у Законі “Про прокуратуру”. Натомість ст. 27 поряд з вимогами до 

прокурорів системи прокуратури (стаж, освіта, мова), визначає: правові основи 

проходження військовими прокурорами військової служби, порядок присвоєння їм 

військових звань, відповідність військових звань офіцерського складу військової 

прокуратури класним чинам працівників прокуратури та ін. [263; с. 174]. 

Той факт, що військові прокурори є військовослужбовцями створює подвійне 

правове регулювання стосовно суб’єктів, а саме з боку законодавства, яке регулює 

питання військової служби і так само – нормативно-правових актів, що спрямовані 

на систему прокуратури загалом. Як зазначає О.О. Шандула: “суперечності між 

зазначеними галузями законодавства покликане вирішити Положення про порядок 

проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі, яке 

підлягає затвердженню Президентом України. У таких вагомих повноваженнях 

Президента України щодо врегулювання питань кадрового забезпечення військових 

прокуратур виявляється, зокрема, чергова особливість статусу військових 

прокурорів”. 

Науковці також звертають увагу на критику з боку Венеціанської комісії 

підходу, коли військові прокурори мають статус військовослужбовців, натомість 

пропонується підхід, коли вони мають потрібну компетенність у військовій сфері, їх 

діяльність та організація регулюється спільними для всіх прокурорів (у т. ч. 

загальної спеціалізації) нормами, вони не є складовою військового командування 

[263; с.175]. Фактично європейські спеціалісти особливу увагу надають засадам 

незалежності прокурорів, яка у випадку приналежності прокурорів до військового 

співтовариства потенційно може бути обмежена. 

Зі свого боку вважаємо за необхідне підтримати думку, яка навпаки підтримує 

ідею приналежності статусу військовослужбовців військовим прокурорам. По перше 

українські Збройні Сили та інші військові формування ведуть активні бойові дії. 
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17 серпня 2015 року була сформована військова прокуратура сил антитерористичної 

операції. Прокурорам та слідчим органу нерідко доводиться працювати на лінії 

розмежування. Така робота потребує особливого матеріально-технічного 

забезпечення, необхідного рівня взаємодії із військовими, що за наявності 

офіцерського рангу може здійснюватися на вищому рівні. Із початку діяльності по 

серпень 2017 військовою прокуратурою сил АТО здійснювалося 7851 провадження 

[49; с. 21]. Станом на 2018 рік бойові дії продовжуються, як і ситуації, які 

потребують роботи військових прокурорів у зоні операції об’єднаних сил. Крім 

зазначеного, Україна географічно знаходиться біля сусідів, які загрожують її 

суверенітету та міжнародному правопорядку, а тому система прокуратури має бути 

готова до розширення зони бойових дій.  

По друге система прокуратури має й інший досвід функціонування в умовах 

військового конфлікту. Це у першу чергу діяльність органів військової прокуратури 

під час перебування Обмеженого військового контингенту радянських військ в 

Афганістані із 1979 по 1989 рік. Близько десяти років діяли військові прокуратури 

Баграмського, Гардезського, Джелалабадського, Кабульського, Кандагарського, 

Кундузського, Пулі-Хумрійського, Хайратонського, Шіндандського гарнізонів. 

Особливістю цього військового конфлікту (яка стала характерною для сучасних 

війн) – це відсутність чіткої межі між супротивником та радянськими військами. 

Фактично удару можна було очікувати на будь-якій території та в будь-який час. Як 

зазначає О.О. Карпенко: “Небезпека мінометного обстрілу часто чатувала на наших 

військовослужбовців і в місцях постійної дислокації. Подібним атакам неодноразово 

піддавалися будівлі військових прокуратур армії і гарнізонів. Наприклад, в 

Кандагарському гарнізоні одразу за межею території військового містечка 

починалися гори, звідки не припинялися душманські вилазки та обстріли.” Також 

науковець зазначає: “Військові прокуратури і трибунали Кабульського та 

Шіндандського гарнізонів перебували від Кандагара за 600 кілометрів, а інші – ще 

далі. Зв’язок був вкрай нестійким, порадитися військовому юристу було ні з ким, 

лише з товаришами по службі” [264; с. 60-61]. В таких умовах доводилося 

працювати прокурорам та слідчим стосовно справ про злочини проти життя та 
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здоров’я, про нестатутні відносини, прояви дезертирства, членоушкодження, 

мародерства, порушення правил поводження з військовою технікою, зброєю та 

боєприпасами, про контрабанду та хабарі. [264; с. 61-63]. Вважаємо правильним та 

повністю відповідним умовам підхід, коли в таких умовах прокурорські функції 

виконують військовослужбовці. 

По-третє військовим прокурорам треба бути психологічно готовими до роботи 

у екстремальних умовах. Як зазначають дослідники типові психічні стани, що 

виникають у працівників правоохоронних органів, такі як: психічне напруження, 

стрес, втома, тривога, страх та інші, переважають у 80% прокурорських працівників 

у зоні проведення військової операції на Донбасі. З цього приводу 

О.А. Добрянський зазначає: “Професійна діяльність прокурорів військової 

прокуратури сил антитерористичної операції проходить переважно в екстремальних 

умовах і характеризується високою динамікою, напруженістю, загрозою життю, 

здоров’ю, невизначеністю та новизною ситуації, суперечливістю інформації, 

дефіцитом часу тощо, які є джерелом психічної напруженості та вимагають від усіх 

сфер особистості достатньо високого рівня розвитку психологічної готовності, 

сформованості спеціальних здібностей, рис, властивостей” [265; с. 43–50]. 

По-четверте такі країни як США та Ізраїль також мають спеціалізовані органи, 

які виконують функції прокуратури у збройних силах. Корпус Генерального 

судового представника США (Judge Advocate General's Corps) та Корпус 

Генерального військового представника Ізраїлю (Military Advocate General’s Corps) 

складаються із військовослужбовців. Ці органи є ще в більшій мірі інтегровані в 

збройні сили, є їх частиною, та крім функцій обвинувачення велику увагу 

приділяють питанням представництва збройних сил у органах судової та виконавчої 

влади в своїх країнах та закордоном, консультуванню командування та інших 

військовослужбовців. Варто додати, що збройні сили цих країн приймали і 

приймають значно активнішу участь у сучасних військових конфліктах у порівнянні 

з європейськими країнами для більшості з яких питання оборони довгий час не є 

першочерговими [48]. 
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Таким чином статус військовослужбовців яким наділені особи, що складають 

собою військову прокуратуру має своє обґрунтування та водночас є типовим для 

країн, які переймаються питаннями оборони та безпеки.  

Об’єктами на які спрямована робота спеціалізованого органу є військові 

формування України, об’єкти ВПК, місця зберігання матеріально-технічних 

ресурсів та ін. Обов’язково треба додати, що на думку дослідників можна виділити і 

предметну сферу реалізації функцій військової прокуратури [266] якою по суті є 

життєдіяльність держави у сфері оборони. Треба погодитись з О.О. Шандулою, що 

сьогодні закони України однак не виокремлюють особливі функції цих 

спеціалізованих органів, а тому вони виконують загальні функції прокуратури, але в 

специфічній сфері [266]. 

Робота військової прокуратури спрямована у значній мірі на протидію та 

розслідування військових злочинів, родовим об’єктом посягання яких є 

встановлений порядок несення військової служби [267; c.917]. Цей порядок 

врегульований законами України, військовими статутами, положеннями про 

проходження військової служби у відповідних військових формуваннях та іншими 

джерелами військового законодавства, включно із військовою присягою [268]. З 

погляду на ознаки спеціалізації, що також відображають причини формування таких 

органів, можна виокремити такі: 

- Об’єкт військових злочинів, яким є встановлений порядок несення 

військової служби. 

- Спеціальні суб’єкти злочинів, згідно ч.2 ст.401 КК: 

військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, 

Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та 

інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, 

Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом. 

У попередніх розділах нами було зазначено, що особливістю органів 

військової прокуратури у порівнянні із іншими складовими системи є їх гарнізонна 

структура. Із її виглядом станом на 2019 рік можна ознайомитись у Додатку Г. 
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Перелік військових прокуратур регіонів та військових прокуратур гарнізонів 

сьогодні визначається у додатку до Закону “Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 

року. Також відповідно до п.2 Перехідних положень Закону, в умовах особливого 

періоду, запровадження надзвичайного, воєнного стану або проведення 

антитерористичної операції із залученням з’єднань, військових частин та підрозділів 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань, 

місцем постійної дислокації яких є територія в межах військового гарнізону, 

особовий склад військових прокуратур, може відряджатися до районів 

розташування цих підрозділів на період виконання ними завдань. На цей момент у 

Законі із регіональних передбачені військові прокуратури Центрального, Західного 

та Південного регіонів. В цей же час військова прокуратура сил антитерористичної 

операції, була утворена на правах регіональної вже після прийняття Закону та без 

внесення змін до нього. Після початку оперції об’єднаних сил у 2018 році назва цієї 

прокуратури змінена на “Військову прокуратуру об'єднаних сил”. Для військових 

прокуратур Харківського, Донецького та Луганського гарнізонів прокуратурою 

вищого рівня є військова прокуратура об’єднаних сил. У той же час згідно до Закону 

“Про прокуратуру”, для них прокуратурами вищого рівня є два різні органи, а саме  ̶ 

військові прокуратури Центрального та Південного регіонів. 

У додатку до Закону передбачена можливість створення інших військових 

прокуратур (на правах місцевих), які створюються в умовах особливого періоду, 

надзвичайного стану або проведення антитерористичної операції та в силу інших 

виключних обставин. Однак військові прокуратури регіонів існують на правах 

регіональних, а не місцевих прокуратур (ч.2 ст. 7 Закону від 14.10.2014). Відповідно 

ситуація склалася таким чином, коли Законом передбачена система органів 

військової прокуратури, яка насправді має інший вигляд . 

На нашу думку військова прокуратура об’єднаних сил операції має існувати 

згідно вимог часу, практичних міркувань та здорового глузду. Робота цієї 

прокуратури з огляду на територію де вона функціонує, розміщення там значної 

кількості підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань має найвище 

пріоритетне значення. Відповідно до ч.2 ст. 7 Закону: утворення, реорганізація та 
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ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, компетенції, структури і 

штатів здійснюються Генеральним прокурором. Тобто Генеральний прокурор має 

повноваження створювати у тому числі і регіональні військові прокуратури. 

Водночас законодавчий підхід та техніка до відображення системи прокуратури у 

додатку до Закону реалізовані тим чином, коли Парламент визначив які військові 

прокуратури існують, та які структури вони складають. 

На наш погляд для вирішення такої ситуації є 2 шляхи: 

1. Внесення змін до Закону “Про прокуратуру” від 14.10.2014 кожного разу, 

коли система військових прокуратур змінюється. Наприклад, можна доповнити 

додаток до Закону і передбачити існування військової прокуратури об’єднаних сил 

або іншої військової прокуратури. 

2. Взагалі виключити список військових прокуратур із Закону, зберігаючи 

можливість утворювати, реорганізувати та ліквідувати військові прокуратури 

наказом Генерального прокурора (який згідно потреб часу адаптував систему 

військових прокуратур). На наш погляд, такий підхід до законотворення є у деякій 

мірі “лаконічним”, паралельно з цим він звільнив би суб’єктів законодавчої 

ініціативи та Парламент від зайвої роботи і підвищив би рівень якості та “зручності” 

Закону. 

Аналізуючи визначення системи військових прокуратур у Законі, вбачається 

застосування територіального підходу у їх організації у повній аналогії із 

загальними прокуратурами. У попередньому розділі, ми підкреслювали, що 

військові прокуратури будуються у першу чергу на екстериторіальних засадах 

згідно розміщення військових формувань, або об’єктів військово-промислового 

комплексу. Згідно такого науково обґрунтованого підходу підвищується 

ефективність діяльності системи. 

Одним із найважливіших питань є сфера відповідальності військових 

прокуратур, тобто об’єкти на які спрямована ця спеціалізована складова системи. 

Найбільш повно із нормативних актів це питання розкриває Наказ від 29 серпня 

2014 року №12гн Генеральної прокуратури України. Такими об'єктами, згідно п.1 є: 

Міністерство оборони України; Збройні Сил України; Державна прикордонна 
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служба України (за деякими виключеннями, у т.ч. не здійснює нагляд за 

оперативними підрозділами, законності провадження про адміністративні 

правопорушення); Служби зовнішньої розвідки України; Служба безпеки України 

(за винятком нагляду за додержанням законів під час оперативно-розшукової 

діяльності, досудового розслідування, нагляду за додержанням законів 

спеціальними підрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з 

організованою злочинністю і корупцією, визначених галузевими наказами 

Генерального прокурора України); Управління державної охорони України; 

Державна спеціальна служба транспорту Міністерства інфраструктури України; 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України; Національна 

гвардія України та спеціальна міліція Міністерства внутрішніх справ України; 

органи держави, установи, організації підприємства, які задіяні у сфері оборони та 

безпеки держави у т.ч. суб'єкти господарювання, яким видано ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, 

ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і 

боєприпасів до неї, а також щодо підприємств, які включенні до реєстру виробників 

продукції та послуг оборонного призначення, закупівля яких становить державну 

таємницю; інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установ й організацій (з 

питань створення та зберігання матеріальних цінностей державного мобілізаційного 

резерву; підготовки та призову громадян на військову службу); органи державного 

контролю при здійсненні повноважень на даних об’єктах. 

Особливістю органів військової прокуратури, яку необхідно підкреслити і яка 

відрізняє їх від інших складових системи є визначення Наказом №12гн наглядових 

повноважень військової прокуратури. Даним актом, військові прокуратури 

уповноважуються здійснювати нагляд за дотриманням і застосуванням законів в 

органах управління, які задіяні у секторі оборони та безпеки. Ще раз зазначимо, що 

в Наказі йдеться не про нагляд за органами, що провадять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство, або за виконанням судових рішень в 

кримінальних справах. Для кращого розкриття питання процитуємо п.п. 2.2 та п. 4, 
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відповідно до якого військові прокурори уповноважені: “Здійснювати безпосередній 

нагляд за додержанням і застосуванням законів у центральних апаратах 

(адміністраціях, управліннях) органів, визначених у пункті 1 цього наказу, а також в 

органах військового управління, повноваження яких поширюються на всі з’єднання, 

військові частини, навчальні заклади, установи та організації, розташовані на 

території держави (крім видів Збройних Сил України)”. Посилання на п.1 

здійснюється на вищезазначені об’єкти спрямування діяльності військових 

прокуратур. 

П.4 здійснює уточнення того на що спрямовується нагляд військових 

прокурорів: виконання військового обов’язку та проходження військової служби; 

додержання законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, 

обороноздатність і боєготовність військових частин Збройних Сил України та інших 

військових формувань; збереження державного (військового) майна, зокрема 

озброєння, військової техніки, військових містечок; додержання законодавства з 

питань безпеки арсеналів, баз і складів, а також збереження зброї та боєприпасів; 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей; формування, 

розміщення та виконання державного оборонного замовлення; формування, 

розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження (поновлення) 

запасів державного мобілізаційного резерву; зовнішньоекономічну діяльність та 

питання військово-технічного співробітництва; додержання бюджетного 

законодавства; запобігання і протидію корупції та організованій злочинності; 

використання земель оборони; оплату та охорону праці [269].  

Очевидно, що знову ж таки наявна ситуація розходження нормативно-

правового регулювання із діяльністю органів прокуратури згідно фактичних потреб 

суспільства та держави. Відповідно до статті 131-1 Конституції прокуратура 

виконує функції а) публічного обвинувачення, б) організацію і процесуальне 

керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими 

слідчими і розшуковими діями органів правопорядку, в) у виключних випадках - 

представництво інтересів держави в суді . Відповідно до п.4 ч.1 ст.2 Закону “Про 
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прокуратуру” (2014 р.) прокуратура також здійснює нагляд за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Про нагляд за додержанням 

і застосуванням законів у системі оборони та безпеки держави у вищезазначених 

джерелах не йдеться. 

У відповіді на наш запит щодо вказаних пунктів Наказу №12гн військовий 

прокурор Київського гарнізону (Додаток Д, лист від 10.05.2018р., №10/5095) 

зазначив - вказаний акт окреслює сферу об’єктів, на які розповсюджується зона 

діяльності військових прокуратур, що надає можливість розмежувати повноваження 

військової від територіальної прокуратури. 

Однак з огляду на недавню історію, окупацію частини території України, на 

стан Збройних Сил, їх озброєння та матеріального забезпечення, стан об’єктів ВПК, 

а тепер поступового подолання велечезної кількості перешкод для їх відновлення не 

можна не прийти до висновку, що у цій сфері потрібні дієві, незалежні та 

швидкодіючі інструменти для підтримання законності. Історично на наших землях 

таке завдання виконували органи військової прокуратури. Тому не дивним, є що без 

тривалих дискусій органи військової прокуратури були сформовані. Вважаємо, що у 

сучасних умовах це відповідає засадам розумності, адже у підсумку від 

правопорядку в оборонній сфері залежить життя людини та суверенітет держави. 

Однак проблеми належного правового врегулювання залишаються не 

вирішеними. У зв’язку з цим вбачаються такі шляхи їх розв’зання: 

1. Прописати в Законі “Про прокуратуру” від 14.10.2014 норму зі змістом: 

“органи військової прокуратури здійснюють нагляд за додержанням і застосуванням 

законів стосовно органів, установ, закладів, організацій”, із подальшим 

перерахунком об’єктів спрямування, які зазначено вище (відповідно до п.1 Наказ від 

29 серпня 2014 року №12гн Генеральної прокуратури України). На нашу думку 

нагляд військових прокурорів за законністю в сфері оборони та безпеки не 

порушуватиме конституційна права і свободи людини та громадянина, а 

опосередковано сприятиме їх захисту. Крім того він торкатиметься саме публічної 

сфери суспільних відносин, суб’єктів, які працюють у державному механізмі 

забезпечення обороноздатності. Такі повноваження у значно меншій мірі 
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впливатимуть на цивільні відносини, а також приватні інтереси переважної 

більшості громадян, які не задіяні в оборонному секторі у порівнянні із раніше 

існуючими наглядовими повноваженнями системи прокуратури в цілому. 

2. Парламент знову ж таки, може звернутись до законопроекту № 2967 “Про 

внесення змін до деяких законів України (щодо окремих питань удосконалення 

забезпечення діяльності органів військової прокуратури)”, доопрацьований варіант 

якого був внесений 18 червня 2015 року. Ним крім інших запропоновано такі 

доповнення у Закон “Про прокуратуру”: “На особливий період, у разі введення 

воєнного стану або в умовах проведення антитерористичної операції військові 

прокуратури виконують функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і 

громадянина, додержанням законів суб’єктами, які приймають учать у забезпеченні 

обороноздатності держави, їх посадовими і службовими особами, до введення в дію 

законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за 

додержанням законів. Коло таких суб’єктів визначається Генеральним прокурором 

України. 

Із метою забезпечення законності з питань обороноздатності держави, для 

виконання вказаних повноважень військові прокурори мають право 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, отримувати 

від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, військових частин, державних та комунальних підприємств, 

установ та організацій усні або письмові пояснення. Вимагати від керівників та 

колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підпорядкованих і 

підконтрольних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

військових частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, а 

також виділення спеціалістів для проведення перевірок” [270]. 

На наш погляд, перший абзац запропонованого доповнення не конкретизує на 

необхідному рівні об’єкти нагляду і навіть розширює їх коло на осіб, які не задіяні в 

сфері оборони та безпеки. Водночас, установлене коло тих на кого спрямовується 
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нагляд, окреслюється Генеральним прокурором, вважаємо це прийнятним шляхом у 

зв’язку з можливістю швидше вести зміни до Наказу ніж до Закону.  

Звертає на себе увагу також те що наглядові повноваження передбачається 

прописати у перехідних положеннях Закону та задіювати їх у особливий період, що 

очевидно свідчить про тимчасовість характеру дії норм. Відверто кажучи, вважаємо, 

що виклики військового та безпекового змісту будуть на порядку денному у 

перспективі багато років. Однак тимчасовий характер дії все ж таки має бути 

зазначений з огляду на Конституцію та напрямок розвитку прокуратури відповідно 

до європейських стандартів.  

Також повний текст законопроекту передбачає додаткові повноваження 

Президента стосовно погодження кандидатури Головного військового прокурора, 

визначення чисельності відповідних органів. На думку В.П. Пилипенка це 

розходиться із нормою ст. 106 Конституції [271]. 

У зв’язку з вище наведеним даний законопроект має доопрацьовуватись. 

3. Іншим напрямком, який також сприятиме дотриманню законності у сфері 

оборони та безпеки є розвиток органів внутрішньовідомчого контролю, таких як 

Головна інспекція Міністерства оборони України [272]. Так само важливу роль 

відіграють структурні складові інших органів, військових формувань, які 

забезпечують внутрішній контроль. 

Однак такі департаменти, управління є складовими органів, установ, 

організацій у яких вони діють, а тому вони не будуть мати такого рівня 

незалежності як військова прокуратура. А незалежність у виконанні своїх функцій – 

це ключовий принцип органів, які повинні забезпечувати законність у визначеній 

для них сфері діяльності. Цей факт ми неодноразово підкреслювали у попередніх 

розділах присвячених історії та теоретичним засадам спеціалізації органів 

прокуратури. Крім того через значну кількість суб’єктів які діють у сфері оборони та 

безпеки, їх особливих структур, удосконалювати та адаптувати до сучасних 

викликів правове регулювання внутрішньовідомчого контролю буде витратнішим та 

загалом складнішим. Також більшість з таких структурних одиниць внутрішнього 

контролю не мають повноважень притягнення до кримінальної відповідальності, що 
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саме по собі є значною превентивною ознакою для осіб, які можуть зважитися на 

вчинення правопорушень. 

Необхідно сказати, що в науковій спільноті ідея розширення компетенції 

військової прокуратури через наділення їх наглядовими функціями поза 

кримінальним провадженням підтримується низкою науковців. Разом з тим 

більшість з них говорить про тимчасовість таких повноважень, відповідно до 

тривалості особливого періоду, антитерористичної операції, відновлення 

територіальної цілісності.  

В.П. Пилипенко, представник України у Венеціанській комісії у 2013-2017 р.р. 

аналізуючи законопроект, та наголошуючи на суттєвих зауваженнях до нього, 

зазначає про актуальність і необхідність військових прокуратур в України у 

сучасний період, незважаючи на те, що у мирний період він поділяв позицію про 

необхідність їх ліквідації. Стосовно наглядових повноважень військових 

прокуратур, через призму законопроекту, він має таку думку: “забезпечувати нагляд 

за цільовим використанням бюджетних коштів, беззаперечно, необхідно. Однак 

прийняття законів, які нівелюють значення Конституції України, як акту, що має 

вищу юридичну силу в державі, а також порушують наші міжнародні зобов’язання, 

не увінчається успіхом і лише створить підстави для судових позовів”. Додамо, що 

занепокоєння науковця викликав не сам факт нагляду, а неконкретизація його 

здійснення згідно норм законопроекту, а також наділення новими організаційними 

повноваженнями Президента та Головного військового прокурора, які не 

відносяться до наглядових повноважень взагалі [271]. 

О.О. Шандула аналізуючи сучасну компетенцію військових прокуратур 

зазначає: “в умовах особливого періоду необхідним є підвищення якості та 

ефективності їх функціонування. У свою чергу, це залежить від розширення 

повноважень військових прокуратур за допомогою повернення їм частини правових 

засобів наглядового характеру. Це рішення повинно бути чітко визначено у законі 

шляхом чіткого окреслення повноважень військових прокуратур, предметної сфери 

їх застосування і терміну їх дії” [266; с.211]. 



214 
 

Виконання наглядових функцій у воєнній сфері та на об’єктах військово-

промислового комплексу, як важливу складову компетенції військової прокуратури 

розглядає О. С. Козачук: “На ці прокуратури покладено нагляд за додержанням 

законів щодо забезпечення безпеки суверенної і незалежної, демократичної, 

правової держави Україна. Очевидно, що їх утворення надасть можливість значно 

підвищити оперативність та ефективність нагляду за додержанням законів у 

військових формуваннях і оборонно-промисловому комплексі, насамперед в 

особливий період” [273; с.117]. 

Головний військовий прокурор А.В. Матіос також вбачає потребу відновлення 

на тимчасовий період наглядових функцій військової прокуратури. З приводу 

даного питання він зазначає: “Під час особливого періоду, воєнного стану або в 

умовах проведення антитерористичної операції виключно органам військової 

прокуратури надати право продовжити виконання окремих функцій нагляду за 

додержанням законів саме у сфері обороноздатності держави”. Свою точку зору він 

підкріплює положеннями пункту 29 розділу III Висновку № 3 (2008) 

Консультативної ради європейських прокурорів (ССРЕ) “Роль прокуратури за 

межами сфери кримінального права”, від 15–17 жовтня 2008 року, відповідно до 

якого діяльність прокурорських служб за межами кримінального права визначається 

насамперед потребою суспільства у належному захисті прав людини та державних 

інтересів, а також доповіддю Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

від 9 грудня 2015 року у, якій рекомендується дозволити Головній військовій 

прокуратурі здійснювати загальний нагляд над воєнними і правоохоронними 

органами [274; с.35-36]. 

Однак станом на початок 2018 року, законодавчих змін, які передбачали хоча 

б тимчасове здійснення наглядових повноважень військовими прокуратурами на 

рівні закону здійснено не було. 

Фактичний стан справ відображає звуження компетенції військових 

прокуратур. Закон України “Про Державне бюро розслідувань” від 12 листопада 

2015 року до завдань новоствореного органу відносить розслідування злочинів 

проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім 
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злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України [275] 

(Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну 

таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості). Зміни 

стосовно підслідності органів досудового розслідування буле внесені у статтю 216 

КПК Законом “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання 

Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування” від 10 

листопада 2015 року [276]. Відповідно до Стратегічної програми діяльності 

Державне бюро розслідувань на 2017-2022 р.р. установчий етап діяльності органу 

триватиме до вересня 2018 року, тоді ж розпочнуться перші розслідування [277]. 

Через ці обставини слідчі органів військової прокуратури фактично перестають 

здійснювати розслідування військових злочинів, що обов’язково відобразиться на 

організації та структурі цих спеціалізованих органів. 

З огляду на сучасне законодавство, зазначимо що слідчі та оперативні 

працівники ДБР, які розслідуватимуть злочини у військовій сфері не мають статусу 

військовослужбовців. Так, нами вже згадувалось про особливості діяльності органів 

військової прокуратури в зоні військових конфліктів, у місцях дислокації військових 

підрозділів, особливих потреб матеріально-технічного забезпечення, статусу 

військовослужбовців прокурорів та слідчих. Закон України “Про прокуратуру” 

(2014) зберігши такі особливості правового статусу для прокурорів, не може 

передбачати особливий статус для слідчих або оперативних співробітників ДБР. 

Разом з цим, особливі потреби розслідування у військовій сфері можуть у певній 

мірі залагоджуватись через внутрішньовідомче регулювання, крім того ДБР може 

укладати меморандуми про співпрацю із іншими органами державної влади [275]. 

Вартим уваги є підхід передбачений Концепцію реформування 

правоохоронних органів у воєнній сфері, розробленою Головною військовою 

прокуратурою разом із управлінням правового забезпечення Генеральної 

прокуратури України. Відповідно до неї передбачається створення Державного 

бюро військової юстиції у складі департаменту військової юстиції та департаменту 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2963#n2963
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_001
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_001
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військової поліції, регіональних і місцевих управлінь. Головний військовий 

прокурор А.В. Матіос характеризує правоохоронний орган таким чином: “Державне 

бюро військової юстиції повинне бути незалежним правоохоронним органом, на 

який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття злочинів, кримінальних проступків, віднесених до його підслідності, а 

також забезпечення законності та правопорядку у військових формуваннях, інших 

державних органах, які комплектуються військовослужбовцями, а також 

обороннопромисловому комплексі держави”. Новий орган повинен був би отримати 

особливу підслідність до якої відносяться: розслідування злочинів: проти 

встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім 

злочинів, визначених у ст. 422 “Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю” Кримінального кодексу України; проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку (ст.ст. 436–444, 446, 447 КК); 

вчинених військовослужбовцями, військовозобов’язаними під час проходження 

ними зборів та працівниками Збройних Сил України; вчинених щодо 

військовослужбовців, військовозобов’язаних під час проходження ними зборів та 

працівників Збройних Сил [274; с. 34-35]. 

Як зазначає М.М. Стефанчук, дослідження питань організації діяльності 

прокуратури в умовах законодавчих змін та реформування органів прокуратури 

набуває особливого значення, адже від ефективності організації залежить в цілому 

ефективність діяльності усієї системи органів прокуратури [278]. Враховуючи 

актуальність забезпечення законності у військовій сфері, вважаємо за необхідне 

сконцентрувати зусилля науки на організації діяльності військових прокуратур, як 

необхідного компонента підтримання обороноздітності країни. 

Незважаючи на питання, які виникають стосовно організації досудового 

розслідування військових злочинів, надіємось на забезпечення належних умов 

виконання цієї актуальної і потрібної роботи сьогодення, будь-яким органом згідно 

закону. Розуміючи той факт, що органи прокуратури загалом відходять від 

безпосередньої функції здійснення слідства, яке щодо військових злочинів сьогодні 

покладається на ДБР, також тенденції розвитку законодавства шляхом його 
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адаптації до європейських моделей, вважаємо що військова прокуратура зобов’язана 

існувати, незалежно від свої назви, організації або статусу працівників. Виконання 

на якісному, спеціалізованому рівні функцій нагляду у кримінальному провадженні 

та представництва, які торкатимуться оборонної сфери будуть актуальними ще 

тривалий час.  

18 січня 2018 року Президент України підписав Закон України “Про 

особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України 

на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях”. 

Відповідно до ст. 8 Закону, забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях покладається, у тому числі, на особовий склад військової прокуратури. 

Відповідно до Закону, протидіяти агресії будуть відтепер не сили антитерористичної 

операції, а об’єднані сили у складі Збройних Сил України та інших військових 

формувань. Згідно ст. 9 Командувач об’єднаних сил реалізує свої повноваження 

через Об’єднаний оперативний штаб Збройних Сил України [279]. 

Фактично законом визначається головна ціль – звільнення окупованих 

територій у Донецькій і Луганській областях та відновлення там державного 

суверенітету. Досягнення її навіть дипломатичним шляхом буле можливим тільки із 

потенційною здатністю Збройних Сил та інших військових формувань протидіяти 

прямій агресії супротивника. Разом з цим, забезпечення правопорядку і діяльності 

державних, муніципальних та приватних суб’єктів правовідносин у лінії яка межує у 

відповідний момент часу із окупованими територіями (у зонах безпеки), яка крім 

того неодноразова змінювалась також потребує залучення Збройних Сил, інших 

військових формувань та органів сектору оборони та безпеки. В таких умовах 

необхідність залучення органів військової прокуратури є очевидною. 

Крім того, вважаємо, що якісному виконанню функціональних обов'язків, 

дотриманню цього й інших законів, усіма суб’єктами об’єднаних сил сприяло б 

наділення військової прокуратури наглядовими повноваженнями за додержанням 

законів, щонайменше на період протидії агресії та відновлення суверенітету над 

окупованими територіями. 
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 Висновки до Розділу 3 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура є очікуваним і необхідним 

елементом системи антикорупційних органів, які формуються в Україні. За даними 

міжнародних організацій, Україна входить до групи країн із високим рівнем 

корупції. Фактичний прояв цього явища відчуває суспільство та міжнародні 

партнери України. Зі створенням НАБУ, виникла потреба в забезпеченні якісного та 

незалежного нагляду та процесуального керівництва стосовно його діяльності. На 

жаль, існуючі органи системи прокуратури, на думку суспільства та міжнародних 

суб’єктів, не могли вважатися надійним, незалежним “партнером” для нового органу 

досудового розслідування. Тому саме на САП було покладено виконання зазначених 

функцій. Цікавим та, водночас, показовим моментом є те, що формування цього 

компоненту відбулося за активної ролі закордонних партнерів України (підрозділ 

3.2). Станом на 2018 рік ситуація повторюється із новим органом – Вищим 

антикорупційним судом. Незаінтересованість впливових політичних кіл України в 

існуванні незалежних органів, які сприяли б утвердженню правосуддя в країні 

неодноразово відображалися в намаганнях встановлювати особливий контроль над 

їх діяльністю (наприклад, законопроект № 7362). Прогнозуємо, що такі спроби 

будуть повторюватися.  

Як реагування на військовий конфлікт із Російською Федерацією, відбулась 

активізація процесів по відновленню боєздатності Збройних Сил та інших 

військових формувань. Передусім, послаблення цієї боєздатності відбулося у 

значній мірі через недостатній рівень законності у секторі оборони. Відновлення 

військової прокуратури відбулося у 2014 році за цілковитої згоди суб’єктів 

нормотворчості. Вважаємо це правильним кроком, адже як показує наш та 

закордонний досвід - спеціалізація у цій сфері є необхідною, більше того в інших 

країнах (США та Ізраїль) такі суб’єкти діють від часу здобуття незалежності цих 

держав. У нашій науковій роботі, враховуючи очікувану дискусію стосовно такої 

ідеї, ми пропонуємо на період до відновлення державного суверенітету над 

окупованими територіями - відновити функції нагляду військової прокуратури за 

дотриманням законності у військових формуваннях та сфері ВПК. 
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Цікавим та актуальним для України є досвід США, де існує інститут 

спеціального прокурора. Станом на 2018 рік цей суб’єкт знову був призначений у 

справі іноземного втручання у виборчий процес в цій країні. Вважаємо, що інститут 

вартий для досліджень та потенційного впровадження в Україні. 
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ВИСНОВКИ 

Історія спеціалізації органів прокуратури на теренах нашої землі є дзеркалом 

історичних процесів які відбувалися в Україні. Так само, сучасна спеціалізація 

органів прокуратури - є відображенням потреб нашого сьогодення. Питання захисту 

правопорядку завжди будуть на порядку денному будь-якого суспільства. 

Притягнення винних осіб до відповідальності, здійснення публічного 

обвинувачення, захист інтересів держави та громадянина, нагляд за дотриманням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство, нагляд за виконанням судових рішень, потребують і надалі 

матимуть потребу в існуванні такого органу як прокуратура. У житті людини та у 

житті держави існують обставини, коли загальний, діючий зазвичай підхід не дає 

можливості ефективно вирішувати проблему. У такому випадку ми починаємо 

концентрувати нашу силу, знання та час на визначеному об'єкті нашої уваги і, у 

необхідній мірі підготувавшись, вирішуємо проблему. Проявом такої концентрації 

зусиль у державному вимірі є спеціалізації органів прокуратури, яка протягом 

історії мала різний правовий статус, не завжди була єдиною системою, 

характеризувалась різноманітними ознаками. 

На базі дисертаційного дослідження, виконано 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, дало можливість обґрунтувати, що спеціалізація 

– це явище яке у спільній мірі характерне для прокуратури, судової системи, 

правоохоронних органів, а також для організацій іншого типу, які не є складовою 

системи державних органів. Це підприємства установи, організації, діяльність яких 

може як бути, так і не бути спрямована на отримання прибутку.  

Дослідження поділу праці та пошуки нових підходів стосовно його реалізації 

дуже активно здійснювалися для виробничої сфери. Спеціалізація, зазвичай, прямим 

чином пов’язана із продуктивністю і ефективністю визначеної діяльності. Вона 
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відіграла ключову роль у розвитку суспільства та економіки. Позитивним чином 

вплинувши на ефективність та продуктивність економіки, доказом чого стало те, що 

у світі на територіях з найактивнішими економічними процесами, та з найвищим 

економічним розвитком – спеціалізація є найширшою у всіх галузях діяльності. 

Разом з цим, виникло питання про межі спеціалізації. Враховуючи те, що 

закономірності впливу спеціалізації на діяльність суб’єктів, які здійснюють 

діяльність прибуткового та неприбуткового характеру є спільними, стосовно її 

впливу на ефективність та продуктивність діяльності прокуратури нами зроблено 

висновок: 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.  

Сьогодні в українському законодавстві поняття “спеціалізація” є широко-

застосовуваним, однак окремого визначення, яке б розкрило його зміст у належній 

мірі немає.  

Згідно до загальнонаукового бачення, загальний зміст поняття 

“спеціалізація” можна визначити як – концентрація повноважень, знань, 

діяльності, на визначеному напрямку застосування. 

2. Для розкриття поняття “спеціалізований орган прокуратури” необхідно було 

проаналізувати зміст ряду інших понять. Розуміючи те, що поняття “державний 

орган” є родовим для інших, таких як: “орган прокуратури” та “спеціалізований 

орган прокуратури”, наводимо такі риси органу держави: 

- це група осіб або одна особа, які наділені компетенцією реалізувати функції і 

завдання держави згідно публічних інтересів. 

- наділення повноваженнями державно-владного характеру. 
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- організація та діяльність відповідно до законодавства, юридичне закріплення 

структури, територіальних меж діяльності, визначення органу як складової одиниці 

державного апарату та ролі у ньому. 

- формування прямим чином – суспільством, або державою в особі її органів; 

визнання суспільством легітимності органу. 

На основі цих ознак надамо таке визначення органу держави: легітимна, 

сформована суспільством або державою, відповідно до норм права одиниця 

державного апарату, наділена державно-владними повноваженнями 

здійснювати функції і завдання держави згідно публічних інтересів. 

Загалом розуміння органу прокуратури слідує в двох напрямках: 1) 

прокуратура як система органів або інститут, що виконує відповідні функції. 

Визначення прокуратури, як системи органів є поширеним у літературі; 2) одиниця 

системи прокуратури (територіальний або спеціалізований орган), що виконує 

визначені законом функції. Саме другий напрямок був важливий для нашого 

дослідження. Як результат консолідації загальних ознак державних органів та 

особливих ознак, власне, прокуратури можна надати таке визначення поняття 

“орган прокуратури” – сформована відповідно до законодавства та публічного 

інтересу структурна одиниця системи прокуратури, яка здійснює функції 

прокуратури, передбачені Конституцією та законами України, або спеціально 

створена для забезпечення виконання цих функцій, наділена юрисдикцією 

згідно до адміністративно-територіального устрою країни та спеціалізації, має у 

складі суб’єкта, який здійснює керівництво. Дане визначення поширюється на: 

Генеральну прокуратуру, територіальні та спеціалізовані прокуратури та органи, які 

забезпечують її діяльність. Органами прокуратури є також спеціально створені 

складові системи, які забезпечують і спрямовують належним чином виконання 

функцій прокуратури: Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів та 

органи прокурорського самоврядування. 

Таким чином, спеціалізований орган прокуратури це – спеціально 

сформована відповідно до законодавства та згідно публічного інтересу 

структурна одиниця системи прокуратури, яка здійснює функції, передбачені 
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Конституцією та законами України, якій властива конкретизована юрисдикція 

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

особливими рисами, які 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 

формування спеціалізованих органів прокуратури, та негативні ознак з якими 

є потенційна можливість зіткнусь. Наведено такі позитивні ознаки: 

1. Підвищення ефективності діяльності прокурорів, набуття спеціальних знань 

у визначеній предметній сфері через концентрацію зусиль на ній протягом 

тривалого часу. 

2. Позитивні наслідки не лише для особливих правовідносин та 

спеціалізованих органів, але й для територіальних органів прокуратури, які 

розвантажуються від справ певного виду. 

3. Покращення якості прийняття рішень. Спеціалісти у більшій мірі здатні 

зробити рішення, на основі необхідних знань, які характеризуються 

інформативністю, та у меншій мірі допускають значні помилки. 

4. Спеціалізовані органи показували кращі результати швидкості роботи із 

справами, що додатково впливало на інший позитивний момент – зменшення рівня 

процесуального виснаження осіб, які брали участь в провадженні. 

5. Більш тісна і налагоджена взаємодія прокурорів спеціалізованих органів 

прокуратури із слідчими від самого початку розслідування в справі. Високо 

оцінюється робота прокурорів спеціалізованого органу також і в судах, що крім 

іншого, виявляється у вироках де суд ставав на сторону обвинувачення. 

6. Вміння працювати з особливими типами доказів. Наприклад у випадку 

спеціалізованих органів протидії кіберзлочинності – необхідні серйозні знання для 

роботи з електронними доказами. 

7. Бачення зв’язків між кримінальними справами, які на перший погляд є не 

пов’язаними.  
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Важливим завданням також було систематизувати ризики, потенційні 

негативні ознаки формування спеціалізованих органів прокуратури. У підсумку, 

до таких віднесено: 

1) спеціалізаціє несе ризик неефективного розпорядження 

(менеджменту) ресурсами в системі правосуддя.  

2) можливі ризики у кадровій роботі. 

3) не врахування розташування та питань взаємодії із органами з якими 

спеціалізованим органам прокуратури необхідно постійно та активно 

співпрацювати 

4) потенційний ризик обмеженого бачення суспільно небезпечних явищ, 

важливих питань над якими ведеться робота та шляхів їх вирішення 

спеціалізованим органом. 

4. Засади системності прокуратури у значній мірі взаємозалежні із 

спеціалізацією її органів, а також внутрішньою спеціалізацією. Прокуратура згідно 

із законодавством є єдиною системою, а тому її складові згідно такої ідеї-норми 

повинні працювати узгодженим, найбільш ефективним та виправданим (з точки 

зору витрати ресурсів) чином. Не можна очікувати від всіх прокурорів 

високорівневого та детального розуміння більшості правових, професійних, 

технічних аспектів людської життєдіяльності. Не доцільним є очікування 

ефективної та швидкої роботи територіальних органів прокуратури в зоні 

проведення військової операції. Загальний підхід організації органів прокуратури 

згідно адміністративно-територіального поділу – часто не спрацьовує, а тому без 

спеціальних органів очікувати ефективного та продуктивного виконання завдань - 

не можна. 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. 

Вважаємо за можливе виділити ряд переваг, які зумовлюють формування 

спеціалізованих органів прокуратури, а не застосування виключно внутрішньої 
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спеціалізації у “загальних” органах (управлінь, департаментів, відділів, або 

індивідуально прокурорів): 

- Концентрація зусиль і ресурсів на визначній сфері правовідносин, на 

процесах які мають ознаку значного публічного інтересу. Адаптація прокуратури до 

процесів у країні. 

- Застосування сучасних підходів до формування нового органу, на противагу 

необхідності значних матеріальних ресурсів і часу на реформування системи 

прокуратури у цілому. Можливість посилити принцип незалежності прокурорів 

спеціалізованого органу. 

- Екстериторіальна робота, незалежно від адміністративно-територіального 

поділу держави. 

- За необхідності встановлення особливого правового статусу для органу та 

організаційних особливостей з метою пристосування до особливих умов роботи. 

- Накопичення і збереження досвіду та спеціальних знань органом, а не лише 

індивідуально прокурорами. 

- Налагодження внутрішніх координаційних і субординаційних зв’язків між 

спеціалістами, командна робота яких за визначенням має бути потужнішою у 

порівнянні із спеціалістом-індивідуалом 

- Налагодження стійкої співпраці з іншими правоохоронними органами, 

органами судової влади, громадськістю, яка формується не лише між 

індивідуальними працівниками, а між органами у цілому. 

5. Одним із завдань дисертаційного дослідження був аналіз ознак за якими 

здійснюється спеціалізація органів прокуратури. Традиційно у наукових джерелах 

зазначається, що спеціалізація органів реалізується не за адміністративно-

територіальною ознакою, а за предметно-галузевою і функціональною. 

Категорія “предмет”, (а саме в поняття “предметна ознака”) у загально-

філософському розумінні, означає: те, на що спрямована, пізнавальна, творча, 

практична діяльність. Однак, діяльність спеціалізованих органів прокуратури може 

мати значну кількість предметів спрямування. У такому випадку доцільно 

поєднувати предметну ознаку із категорією, яка не здійснює такої конкретизації, а 
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навпаки дає можливість узагальнювати. Вважаємо, що саме з цією метою у 

юридичні науці прийнято відображати також “галузеву” ознаку спеціалізації органів 

прокуратури. Коли йде мова про “галузь” в загальному філософському розумінні, 

ми говоримо про частину чогось цілого, що водночас саме є сукупністю об’єктів 

(явищ), які мають спільні ознаки, якості або природу, та слугують спільній меті 

існування цієї частини, та загальній меті цілого. У юридичних науках ця категорія 

найчастіше поєднується зі словами “право” або “законодавство”. Паралельно вона 

активно застосовується в економічних науках: “галузь економіки”, або “галузь 

народного господарства”. Зазначений аспект мав особливе значення з огляду на 

загально-наглядові повноваження прокуратури у відповідних галузях (наприклад) у 

радянський період та після проголошення незалежності. Незважаючи на це широке 

значення категорії “галузь” дає можливість окреслювати межі діяльності 

спеціалізованих прокуратур, в поєднанні із “предметною” ознакою, залишаючи 

“предметно-галузеву” ознаку актуальною і сьогодні. 

Інша ситуація із функціональною ознакою. Існуючі сьогодні 

спеціалізовані органи прокуратури виконують одні і ті ж самі функції 

передбачені ст. 2 Закону “Про прокуратуру” від 2014 року. Разом з тим 

потенційна можливість створення такого органу, який би виконував окрему 

функцію, наприклад нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах все ж таки є. 

Пропонуємо ще виділити суб’єктну та об’єктну ознаку спеціалізації органів 

прокуратури. Суб’єктна ознака вбачається у діяльності Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, яка взаємодіє з Національним антикорупційним бюро 

України та здійснює провадження стосовно спеціальних суб’єктів дії яких підслідні 

детективам зазначеного органу. Спеціальні суб’єкти дії яких розслідує НАБУ 

визначені статтею 216 Кримінального процесуального кодексу. 

Ст. 111 Конституції України передбачає існування в Україні конституційного 

інституту спеціального прокурора. Дана норма регулює усунення Президента 

України Верховною Радою України з поста в порядку імпічменту у разі вчинення 
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ним державної зради або іншого злочину. Фактично спеціальним суб’єктом 

стосовно якого здійснюється провадження у даному випадку виступає Президент. 

Вважаємо, що правовий статус та досвід діяльності спеціального 

прокурора США є актуальним для України. 

Потенційно можливе формування спеціалізованих органів прокуратури за 

об’єктною ознакою, підтверджується досвідом формування Прип'ятської 

спеціальної прокуратури Київської області. Прокурори цього органу виконували 

функції на особливій місцевості – зоні відчуження, та усіх особливих інших 

об’єктах, які на ній розміщуються. Крім того в історії органів прокуратури були 

приклади формування спеціальних прокуратур на особливо режимних об’єктах. 

Діяльність цих органів відбувалась на особливих об’єктах задіяних у військово-

промисловому комплексі, таких що потребували особливих заходів захисту 

державної таємниці, та мали значення для безпеки держави. 

6. У науковій роботі систематизовано знання про спеціалізовані органи 

прокуратури, які існували на українських землях в різні історичні періоди. 

Згідно нашого дослідження ми можемо сформувати висновок про початок 

формування спеціалізованих органів прокуратури на українських землях. Якщо 

не зазначати про суб’єктів, які були у великій мірі прототипами, 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. Відповідно до нашого дослідження, 

особлива потреба та значення вбачалися державою у створенні органів, які 

виконували функції військової прокуратури. Це підтверджується хоча і раннім, але 

системним підходом до їх формування на початку XVIII століття та залученням 

значних зусиль, уваги та ресурсів з боку керівництва держави (у тому числі участю 

науковців і закордонних спеціалістів). Вважаємо, що саме суб’єкти які виконували 

функції прокуратури у військах, є тим першим виявом спеціалізації органів 

прокуратури, у якому впроваджено цей організаційний підхід у повній мірі та із 

системним характером. Наступний “стрибок” у своєму розвитку цей інститут 

здійснив із прийняттям Військово-судового статуту та Військово-морського статуту 
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1867 р.р., із формуванням окремих систем військової прокуратури та військово-

морської прокуратури. 

Цілий спектр спеціалізованих органів прокуратури виник у радянський період. 

Протягом існування 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, зазначені спеціалізовані прокуратури продовжили своє існування 

в незалежній Україні. Також за цей час була налагоджена робота Прип’ятської 

спеціальної прокуратури та екологічних прокуратур. Однак, у зв'язку з різними, 

часом не обґрунтованими, обставинами до 2014 року робота мережі спеціалізованих 

прокуратур була згорнута. Та час і його виклики змусили знову повернутися 

обличчям до ідеї спеціалізації. Сьогодні у Законі “Про прокуратуру” від 14.10.2014 

закріплено існування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та військової 

прокуратури. 

 Історичний метод наукового пізнання допоміг з’ясувати основні причини, 

які змушували керівництво держави та прокуратури звертатись до ідеї 

спеціалізації у різні історичні періоди: 

а) особливий інтерес держави або суспільства до конкретних сфер або 

відносин, явищ та процесів. Так, необхідність підвищення потенціалу збройних 

сил у Російській імперії після Кримської війни (1853-1856), змусило її керівництво 

посилювати законність за допомогою формування на нових засадах військової 

прокуратури та військово-морської прокуратури.  

Інтерес до захисту навколишнього природнього середовища з боку 

суспільства та держави, який був наслідком надмірного природокористування у 

період СРСР, забезпечив умови формування природоохоронних прокуратур. 

Необхідність розвитку транспортної мережі забезпечила стимул для створення або 

відновлення діяльності транспортних прокуратур.  
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б) особливі умови виконання функцій прокуратури. Так, специфіка роботи 

прокурорсько-слідчих працівників військових прокуратур потребує спеціальних 

знань у галузях військової адміністрації, озброєння тощо. Особливі умови діяльності 

у зоні відчуження зумовили створення Прип’ятської спеціалізованої прокуратури, 

працівники якої працювали вахтовим методом та мали справу з особливими видами 

правопорушень. 

в) ускладнення, негативні процеси у конкретних сферах суспільних 

відносин. Так, протягом головування одного Генерального прокурора СРСР 

відбувались зміни рівня злочинності у транспортній сфері. Зі зменшенням рівня 

відповідних правопорушень, транспортні прокуратури були ліквідовані. Водночас 

після поновлення негативних процесів, зростання рівня злочинності та 

безгосподарності ці органи були відновлені. 

г) екстериторіальність. Є однією з ключових ознак спеціалізованих 

прокуратур, наділення якою дозволило підвищити ефективність роботи стосовно 

правопорушень вчинення та наслідки яких складно віднести до однієї 

адміністративно-територіальної одиниці. Крім того здійснення загального нагляду 

за дотриманням законності спрямованого на військові формування, підприємства, 

установи, організації, мережі транспорту, а також захист природних об’єктів 

зазвичай також потребувало дії за межами юрисдикції одного територіального 

(загального) органу прокуратури. 

д) незалежність від місцевих впливів. Спеціалізовані органи прокуратури у 

більшій мірі були незалежними від місцевих впливів, що було важливим для держав 

до складу яких входила Україна. Це було пов’язано з тим що вони становили власну 

систему, відмінну від територіальних органів, а також менше взаємодіяли із великим 

масивом суб’єктів, окрім тих, що власне пов’язані з їх спеціалізацією (наприклад, із 

військової, природоохоронної, транспортної сфери та ін.). Дії територіальних 

прокурорських органів могли корелюватися з діями та інтересами місцевих органів 

влади, органів місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. 

Спеціалізовані органи мали вищий рівень централізації, та меншу чисельність. 
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Загалом такі характерні ознаки допомагали забезпечувати законність у визначеній 

керівництвом сфері. 

7. Встановлено, що створення спеціалізованих органів прокуратури має значне 

поширення у світі. 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. 

Проаналізовано правовий статус інституту спеціального прокурора в США. 

Водночас в Україні спеціальний прокурор передбачений Конституцією, та 

залучається у процес імпічменту Президента. Якщо у нас дана сфера діяльності для 

спец-прокурора є виключною, то в США він очолює розслідування стосовно будь 

яких осіб, які мають найбільший вплив, у випадках коли за звичайного процесу не 

уникнути конфлікту інтересів. Крім того, він розпочинає роботу без початку 

процедури імпічменту. Спеціальний прокурор в США є професіоналом який на 

момент призначення не входить до штату органів влади, залучається тимчасово, із 

значними повноваженнями, які дозволяють організувати незалежне розслідування. 

Протягом історії, результатом його діяльності було усунення від влади ключових 

політичних діячів у США. Вважаємо, що цей досвід буде корисний у нашій країні, 

розвиток такого інституту міг би зміцнити правосуддя, навіть за наявності 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  

Органи військової прокуратури мають тривалу історію та серйозний досвід 

діяльності в інших державно-правових системах. Правовий статус та досвід роботи, 

суб’єктів які виконують функції військової прокуратури в США та Ізраїлі ми 

проаналізували у підрозділі 3.1.  

Аналіз історії та правового регулювання, дозволяє зробити висновок, що 

країни, які вимушені вести бойові дії і розвивати збройні сили, обов’язково 

формують систему, яка б підтримувала правосуддя у військовій сфері. Такими 

компонентами системи є Корпус Генерального судового представника (Judge 

Advocate General's Corps) у США і Корпус судових представників (Military Advocate 
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General’s Corps) в Ізраїлі. Вони крім обвинувачення виконують представницькі і 

консультативні функції. Дані органи були створені при заснуванні вищезазначених 

держав, які здобули незалежність військовим шляхом. 

В США та Ізраїлі вбачають ефективність існування таких спеціалізованих 

органів, які складаються із військовослужбовців. Фундаментальним принципом, 

який спрямовує правове регулювання та організацію діяльності корпусів судових 

представників є незалежність від військового командування. 

8. В сучасних умовах Генеральна прокуратура та територіальні органи не 

готові виконувати функції прокуратури стосовно тих справ, які підслідні НАБУ. 

Ключовою рисою та принципом діяльності САП повинна бути незалежність, саме 

вона зробить змістовною діяльність органів слідства. Разом з цим, згідно нашого 

аналізу законопроектної роботи народних депутатів, спроби обмежити принцип 

незалежності САП повторювалися неодноразово. Аналіз публічних заяв 

представників міжнародних організацій, інших закордонних партнерів, подальших 

процесів в органах державної влади, дозволяє зробити висновок, що саме позиція із 

закордону обмежує ініціативу політичних кіл України у посиленні впливу на САП. 

Прогнозуємо, що спроби обмеження незалежності САП та інших 

антикорупційних органів повторюватимуться. 

Аналізуючи історію та сучасність роботи органів військової прокуратури 

вважаємо ознаку, за якою вони формуються із військовослужбовців – необхідністю, 

яка сприяє роботі військовій сфері. Додатково це підтверджується практикою інших 

країн.  

Велике значення має питання відновлення наглядових функцій військової 

прокуратури у секторі оборони та безпеки. Сьогодні військова прокуратура має у 

своєму розпорядженні такий самий набір функцій, як і територіальні органи 

прокуратури. Підтримуємо позицію щодо відновлення наглядових повноважень 

органів військової прокуратури стосовно сектору оборони та безпеки до 

відновлення державного суверенітету над окупованими територіями. 

Аналізуючи положення законодавства та фактичну організацію органів 

військової прокуратури нашу увагу звернуло не співпадіння структури згідно до 
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Закону “Про прокуратуру” та тої яка викликана потребами держави. Вважаємо, що 

визначення у Законі всього переліку прокуратур регіонів та гарнізонів є зайвим, а їх 

структура має визначатись за ініціативою Головного військового прокурора 

Генеральним прокурором. 

З метою удосконалення правової регламентації та закріплення переваг 

функціонування спеціалізованих органів прокуратури в Україні, а також 

загального удосконалення законодавства, яке регулює діяльність прокуратури 

пропонуємо внести такі зміни у чинні нормативно-правові акти: 

1. Дозволити Генеральному прокурору утворювати та ліквідовувати 

спеціалізовані органи прокуратури, без поширення таких повноважень на ті, 

які визначені в Законі “Про прокуратуру” від 14.10. 2014р. (тобто, окрім САП 

та Головної військової прокуратури). Пропонуємо доповнити ч.1 ст.9 Закону 

“Про прокуратуру” від 14.10.2014р. пунктом 9-2) “у межах загальної чисельності 

працівників органів прокуратури, утворювати та ліквідовувати спеціалізовані 

органи прокуратури окрім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, її 

територіальних філій, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури 

України.” 

2. З метою відображення складових системи прокуратури у повній мірі, 

пропонуємо доповнити ч.1 ст.7 Закону України “Про прокуратуру” від 

14.10.2014р. п.6) “інші спеціалізовані органи прокуратури”; п.7) “Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів”; п.8) “Органи прокурорського самоврядування”. 

3. Закріпити в Законі “Про прокуратуру” від.14.10.2014р. участь 

прокурорів спеціалізованих прокуратур в органах прокурорського 

самоврядування. З цією метою доповнити ч.1 ст.69: пунктом 4) Закону: “збори 

прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України – 2 

прокурори Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України”; 

пунктом 5) “збори військових прокуратур регіонів – по два прокурори від кожної 

військової прокуратури регіону”; пунктом 6) “збори прокурорів військових 

прокуратур гарнізонів – по одному прокурору кожної військової прокуратури 



233 
 

гарнізону”; пунктом 7) “збори прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури – три прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”. 

Абзац перший Ч.2 ст.71 Закону викласти у такій редакції: “До складу Ради 

прокурорів України входять сімнадцять осіб, з яких:”.  

Доповнити ч.2 ст. 71 Закону пунктом 5) “один представник (прокурор) від Головної 

військової прокуратури Генеральної прокуратури України”; пунктом 6) “один 

представник (прокурор) від військових прокуратур регіонів”; пунктом 7) “один 

представник (прокурор) від військових прокуратур гарнізонів”; пунктом 8) “один 

представник (прокурор) від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”. 

4. Повернутись до законотворчої роботи з метою удосконалення правового 

регулювання діяльності військових прокуратур та тимчасового наділення їх 

повноваженнями здійснення нагляду за дотриманням законів у секторі оборони 

та безпеки. Для цього необхідно пункт 9 розділу XV "Перехідні положення" 

Конституції України доповнити абзацом другим такого змісту: “В умовах воєнного 

стану, особливого періоду, а також у період проведення операції об’єднаних сил 

органи прокуратури з метою забезпечення публічного інтересу здійснюють нагляд 

за дотриманням законів, зокрема, у секторі оборони та безпеки” [Додаток Е]. 

Пропонуємо доповнити Розділ XIII Закону “Про прокуратуру” пунктом 2-1 

“Установити, що на особливий період, період проведення операції об’єднаних сил, 

введення військового стану військові прокурори здійснюють нагляд за дотриманням 

законів у секторі оборони та безпеки. Перелік суб’єктів сектору оборони та безпеки 

визначається наказом Генерального прокурора України” [Додаток Є]. 

5. У цілях утвердження ознак екстериторіальності та адаптації до потреб 

оборони та суспільства, пропонуємо внести зміни до заключної частини в 

Додатку до Закону України “Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. і викласти її з 

таким змістом: “інші військові прокуратури (на правах місцевих та регіональних), 

які створюються в умовах особливого періоду, військового стану, надзвичайного 

стану або проведення операції об’єднаних сил та в силу інших виключних 

обставин”. Доповнити ч.1 ст.9 Закону “Про прокуратуру” від 14.10.2014 р. пунктом 

9-3) “за поданням Головного військового прокурора Генеральної прокуратури 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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України утворювати і ліквідовувати військові прокуратури гарнізонів та 

військові прокуратури регіонів”.
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
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Низька Спеціалізація праці Висока 

Графік впливу спеціалізації на продуктивність праці 
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Додаток Б 

 

злочини 2013 2016 2017 

проти основ національної 

безпеки України 

 

8 

 

302 

 

325 

у сфері охорони державної 

таємниці, недоторканності 

державних кордонів, 

забезпечення призову та 

мобілізації 

 

 

370 

 

 

870 

 

 

892 

проти встановленого 

порядку несення 

військової служби 

(військові злочини) 

 

369 

 

3650 

 

4577 

проти миру, безпеки 

людства та міжнародного 

правопорядку 

 

0 

 

41 

 

67 

 

 

Інформація відповідно до єдиного звіту про кримінальні правопорушення, наданого 

Генеральною прокуратурою за 2013, 2016 та 2017 роки [50], [51], [52]. 
 

 

злочини відповідно до Кримінального Кодексу 2014 2015 2016 2017 

стаття 191. Привласнення, розтрата майна або 

заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем 

10397 10211 9787 10756 

стаття 206-2. Протиправне заволодіння майном 

підприємства, установи, організації 

15 30 78 82 

стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом 

296 221 159 243 
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стаття 210. Нецільове використання бюджетних 

коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 

кредитів з бюджету без встановлених бюджетних 

призначень або з їх перевищенням 

34 24 15 21 

стаття 211. видання нормативно-правових актів, 

що зменшують надходження бюджету або 

збільшують витрати бюджету всупереч закону 

0 2 18 3 

стаття 354. підкуп працівника підприємства, 

установи чи організації 

21 31 25 40 

стаття 364. зловживання владою або службовим 

становищем 

2567 3078 3360 3995 

стаття 366-1. декларування недостовірної 

інформації 

- 25 58 1134 

стаття 368-2. незаконне збагачення 20 23 43 104 

стаття 369. пропозиція, обіцянка або надання 

неправомірної вигоди службовій особі 

390 286 430 556 

стаття 369-2. зловживання впливом 131 208 254 249 

стаття 410. викрадення, привласнення, вимагання 

військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 

вибухових або інших бойових речовин, засобів 

пересування, військової та спеціальної техніки чи 

іншого військового майна, а також заволодіння 

ними шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем 

288 191 177 248 

 

Загальні відомості про зареєстровані кримінальні правопорушення в Україні 

відповідно до звітності Генеральної прокуратури України за 2014, 2015, 2016, 2017 

роки [50], [51], [52], [53], [54]. 
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Додаток В 
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Військова прокуратура 

Центрального регіону України 

 

Військова прокуратура 

Південного регіону України 

 

Військова прокуратура 

об'єднаних сил  

 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратуа 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратура 

гарнізону 

 

Військова 

прокуратуа 

гарнізону 

 

Головна військова 

прокуратура 

Військова прокуратура 

Західного регіону України 

Структура військової прокуратури станом на 2019 рік 

Структура САП із територіальними філіями, які можуть бути утворені відповідно до 

Закону  “Про прокуратуру” (2014 р.)  

 

Додаток Г 

 

Центральний апарат 

САП 

Львівська 

територіальна філія 
Харківська 

територіальна філія 

Одеська 

територіальна філія 
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Додаток Д 
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Додаток Е 

Проект Закону України про внесення змін до Конституції України 

 

Проект 

вноситься народними депутатами України 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  

 

Про внесення змін до Конституції України  

(щодо встановлення тимчасових наглядових повноважень органів військової 

прокуратури спрямованих на посилення законності у секторі оборони та безпеки) 

________________________________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

I Пункт 9 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (Відомості 

Верховної Ради України, 1996 р., N 30, ст. 141) доповнити абзацом другим такого 

змісту: 

“В умовах воєнного стану, особливого періоду, а також у період проведення 

операції об’єднаних сил органи прокуратури з метою забезпечення публічного 

інтересу здійснюють нагляд за дотриманням законів, зокрема, у секторі оборони та 

безпеки”. 

ІІ Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

Голова Верховної Ради України                                         А. ПАРУБІЙ 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
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Додаток Є 

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про 

прокуратуру” з метою посилення законності у секторі оборони та безпеки” 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до Закону України ”Про прокуратуру” з метою 

посилення законності у секторі оборони та безпеки 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І У Законі України “Про прокуратуру” (№ 1697-VII Відомості Верховної 

Ради України,  від 16.01.2015, № 2-3, стор. 54, стаття 12) із змінами, внесеними 

законами України від від 07 грудня 2017 року № 2232-VIII та 19 грудня 2017 року № 

2249-VIII: 

1. ч.1 ст.69 доповнити пунктом 4:  

“4) збори прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної 

прокуратури України – 2 прокурори Головної військової прокуратури Генеральної 

прокуратури України”; пунктом 5) “збори військових прокуратур регіонів – по два 

прокурори від кожної військової прокуратури регіону”; пунктом 6) “збори 

прокурорів військових прокуратур гарнізонів – по одному прокурору кожної 

військової прокуратури гарнізону”; 7) “збори прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури – три прокурори Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури”. 

2. ч.2 ст.71 Закону викласти у такій редакції:  

“До складу Ради прокурорів України входять сімнадцять осіб, з яких:  

1) два представники (прокурори) від Генеральної прокуратури України; 

2) чотири представники (прокурори) від регіональних прокуратур; 

3) п’ять представників (прокурорів) від місцевих прокуратур; 

4) два представники (вчені), призначені з’їздом представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ; 

5) “один представник (прокурор) від Головної військової прокуратури 

Генеральної прокуратури України; 
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6) один представник (прокурор) від військових прокуратур регіонів; пунктом  

7) один представник (прокурор) від військових прокуратур гарнізонів; 

8) один представник (прокурор) від Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури. 

3.  доповнити Розділ XIII пунктом 2-1:  

“Установити, що на особливий період, період проведення операції об’єднаних 

сил, введення військового стану військові прокурори здійснюють нагляд за 

дотриманням законів у секторі оборони та безпеки. Перелік суб’єктів сектору 

оборони та безпеки визначається наказом Генерального прокурора України”. 

У межах часу, який припадає на особливий період, період проведення операції 

об’єднаних сил, введення військового стану військові прокурори уповноважені 

виносити письмовий припис з вимогами усунення порушень закону, причин цих 

порушень і умов, що їм сприяють. 

Письмовий припис вноситься у випадках, коли наслідки порушення закону 

мають стрімкий характер настання і можуть завдати істотної шкоди публічним 

інтересам, якщо причини настання таких наслідків не буде усунуто. негайно Припис 

підлягає негайному виконанню, про що повідомляється  військовий прокурор, який 

його виніс.  

Орган, посадова особа, фізична особа можуть оскаржити припис  

військовому прокурору вищого рівня, який зобов'язаний розглянути скаргу 

протягом п'яти днів. До, або після розгляду скарги на припис військовим 

прокурором вищого рівня, припис може бути оскаржено до суду. Оскарження 

припису не зупиняє його виконання. 

У межах часу, який припадає на особливий період, період проведення операції 

об’єднаних сил, введення військового стану винесення приписів військовими 

прокурорами не може застосовуватись щодо питань виконання бойових завдань 

Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями України, окрім 

несення вартової служби та тримання осіб на гауптвахті. 

ІІ Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 



274 
 

Голова Верховної Ради України                                         А. ПАРУБІЙ 

Додаток Ж 
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Додаток З 
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Додаток И 
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Додаток І 
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Додаток Ї 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

в яких опубліковано основні наукові результати аспіранта 

1. Єременко Ю.А. Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах 

Америки. Вісник кримінального судочинства. 2016. №4. С. 131-138. 

2. Єременко Ю.А. Суб’єкти, які здійснюють функції військової прокуратури в 

Сполучених Штатах Америки та Ізраїлі. Журнал східноєвропейського права. 2016. 

№34. С. 57-64. 

3. Єременко Ю.А. Інститут спеціального прокурора в США та Україні: 

порівняльно-правовий аналіз. Вісник кримінального судочинства. 2017. №2.  С. 173-

181. 

4. Єременко Ю.А. Теоретичні основи спеціалізації прокуратури (соціально-

економічна природа, переваги та ризики). Вісник кримінального судочинства. 2017. 

№4. С. 136-143. 

5. Єременко Ю.А. Історія зародження та правове регулювання військової 

прокуратури на українських землях у XVII- XX ст. Журнал східноєвропейського 

права. 2018. №48. С. 102-112. 

6. Єременко Ю.А. Організація та правовий статус органів військової 

прокуратури України. East European Scientific Journal. 2018. №8(36). Т.2. С.44-49. 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Єременко Ю. Інститут спеціального прокурора у Сполучених Штатах 

Америки. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжн. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів, молодих учених Київ. нац. ун-ту ім. Т.  Шевченка 
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