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НАУКОВІ ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
У статті розглянуто проблематику джерел конституційно-правового статусу прокуратури України та їх класифікація, а також проаналізовано праці
таких авторів: В.В. Шуби, Є.В. Вандіна, О. Козачук, М. Косюта, В.О. Боняка,
А.Ю. Олійника, Ю.С. Шемшученка, П.В. Шумського.
Встановлено, що системної роботи з розкриття і визначення динаміки
реформування прокуратури України із врахуванням останніх конституційних
змін не проводилось.
Автором зазначено, що наукові статті, доповіді і повідомлення на конференціях та круглих столах складають самостійний вид наукових джерел, де
досліджуються процеси реформування конституційно-правового статусу прокуратури України.
У статті розглянуто поняття та види наукових джерел дослідження конституційно-правового статусу прокуратури України. Характеризуючи науковий
доробок по проблемі, наукові джерела хронологічно поділені на наукові праці
двох періодів: а) ті праці, що були видані до набуття чинності нового Закону
України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р.; б) ті наукові праці, які були
опубліковані вже після вступу в дію зазначеного Закону України. Питання,
пов’язані з визначенням правового статусу прокуратури України, досліджуються у взаємодії як проблеми конституційного права і прокурорського нагляду.
Аналізуються конкретні види наукових джерел до прийняття Закону України
від 14 жовтня 2014 р. і після набрання ним юридичної чинності. Аналіз наукових джерел вітчизняних і зарубіжних вчених щодо конституційно-правового
статусу прокуратури України здійснюється при дослідженні: а) дисертацій
і монографій; б) підручників і посібників; в) наукових статей, доповідей і повідомлень на конференціях та круглих столах; г) науково-практичних коментарів
нормативно-правових.
Подано авторське визначення наукових джерел дослідження конституційно-правового статусу прокуратури України як системи наукових праць вчених
юристів у вигляді дисертаційних, монографічних робіт, підручників, посібників, наукових статей, доповідей, повідомлень і наукових коментарів нормативно-правових актів із питань організації і діяльності прокуратури України.
Оприлюднені відповідні висновки і рекомендації.
Ключові слова: джерела дослідження, наукові джерела дослідження, види
наукових джерел дослідження конституційно-правового статусу прокуратури
України, дисертаційні та монографічні джерела, підручники і посібники, наукові статті, доповіді і повідомлення.
The article deals with the issues of the sources of constitutional and legal attitude
of the prosecutor's office of Ukraine and its classification.
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The works of such authors are analyzed: Shubi V.V., Vandina E.V., Kozachuk O.,
Kosyuta M., Bonyaka V.O., Oleinik A.Yu. S., Shumsky P.V.
It was established that systematic work on the disclosure and definition of a dynamic
reform of Ukraine’s formation, taking into account the latest constitutional changes,
was not carried out.
The author notes that scientific articles, reports and reports on the conference
and round tables constitute an independent form of scientific sources that achieve
the process of reforming the constitutional and legal status of the Prosecutor’s Office
of Ukraine.
The article deals with the concepts and types of scientific sources of the study
of the constitutional and legal status of the Prosecutor’s Office of Ukraine. Describing scientific achievements on the problem of the research of scientific sources
chronologically divided into scientific works of two periods: a) those works that
were issued before the entry into force of the new Law of Ukraine “On Prosecutor’s
Office” of October 14, 2014; b) those scientific works that were published already
after the entry into force of the said Law of Ukraine. Matters related to the definition
of the legal status of the prosecutor’s office in Ukraine are investigated in interaction
as a problem of constitutional law and prosecutorial supervision.
The specific types of scientific sources are analyzed prior to the adoption of the Law
of Ukraine of October 14, 2014 and after its entry into force. The analysis of scientific sources of domestic and foreign scientists regarding the constitutional and legal
status of the prosecutor's office of Ukraine is carried out in the course of research:
a) theses and monographs; b) textbooks and manuals; c) scientific articles, reports
and reports at conferences and round tables; d) scientific and practical comments
of normative-legal.
Author’s definition of scientific sources of the study of the constitutional and legal
status of the Prosecutor’s Office of Ukraine as a system of scientific works of scholar
lawyers in the form of dissertation, monographic works, textbooks, manuals, scientific articles, reports, reports and scientific commentary on normative and legal acts
on the organization and activities of the Prosecutor’s Office of Ukraine. Conclusions
and recommendations are given.
Key words: sources of research, scientific sources of research, types of scientific
sources of research of the constitutional and legal status of the prosecutor’s office of
Ukraine, dissertation and monographic sources, textbooks and manuals, scientific
articles, reports and reports.
Вступ. Наукові джерела конституційно-правового статусу прокуратури України
можна досліджувати, характеризуючи наукові праці, що були опубліковані після отримання
Україною незалежності та з прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопада
1991 р.
Процес реформування прокуратури України активізувався після прийняття Конституції України 1996 р. і особливо після прийняття нового Закону України “Про прокуратуру”
від 14 жовтня 2014 р. Проблема розглядалася вченими-теоретиками, конституціоналістами
та представниками інших галузей права. Авторами досліджувалися питання поняття, цілей,
завдань і функцій прокуратури, організація її роботи, кадри та інше. Серед наукових праць,
що розглядаються як наукові джерела, дисертаційні дослідження, монографії, підручники
та посібники, наукові статті, доповіді та повідомлення на конференціях, інші наукові джерела.
Постановка завдання. Метою дослідження цього підрозділу є наукові джерела конституційно-правового статусу прокуратури України. Для досягнення поставленої мети необхідно: а) проаналізувати наукові джерела вітчизняних і зарубіжних вчених щодо конституційно-правового статусу органів прокуратури України; б) прослідкувати процес еволюції
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наукових поглядів різних вчених від тоталітарного розуміння місця та значення органів прокуратури в конституційно – правовій системі держави до усвідомлення необхідності гуманізації діяльності названих органів та пошук шляхів для введення їх до судової гілки влади;
в) запропонувати висновки і рекомендації. Незважаючи на значний обсяг праць, проблема
аналізу наукових джерел у процесі реформування конституційно-правового статусу прокуратури України ще не досліджувалася.
Результати дослідження. Аналіз наукових джерел вітчизняних і зарубіжних вчених
щодо конституційно-правового статусу прокуратури України дає можливість виокремити:
а) дисертації і монографії; б) підручники і посібники; в) наукові статті, доповіді і повідомлення на конференціях та круглих столах; г) науково-практичні коментарі нормативно-правових актів тощо.
Наукові джерела дослідження конституційно-правового статусу прокуратури України
слід розглядати як систему наукових праць вчених-юристів у вигляді дисертаційних, монографічних робіт, підручників, посібників, наукових статей, доповідей, повідомлень і наукових коментарів нормативно-правових актів з питань організації і діяльності прокуратури
України.
Дослідження дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
свідчить про те, що здобувачі досліджували проблеми організації роботи, поняття, функції
і принципи діяльності прокуратури, їх місця і ролі в механізмі держави як після утворення
незалежної прокуратури в Україні, так і після прийняття нового закону «Про прокуратуру»
від 14 жовтня 2014 р.
Після утворення незалежної прокуратури України після серпня 1991 р. були захищені
дисертації: а) І. Вернидубовим у 1992 р. по проблемах підтримання державного обвинувачення за законодавством України в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка; б) В. Гусаров у 1995 р. у Національній юридичній академії України ім. Ярослава
Мудрого по проблемах організаційної роботи міської (районної) прокуратури; в) там же
в 1999 р. Л. Жиліною по проблемах прокурорського нагляду за додержанням законів при
провадженні слідчих дій; г) там же в 1996 р. М. Косюта захистив дисертацію по проблемі
прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері економіки в період переходу до
ринку; r) В. Малюга в Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 2002 р.
захистив дисертацію на тему: «Принципи організації та діяльності прокуратури України»;
д) Т. Пікуля в 2004 році в НАВСУ захистила дисертацію з теорії держави і права на тему:
«Правоохоронні органи в механізмі держави України (теоретико-правові питання функціонування)», де серед інших правоохоронних органів дослідила і теоретико-правові питання
функціонування прокуратури України; е) В. Шуба дослідила адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України та захистила дисертаційне дослідження
в Національній юридичній академія України ім. Ярослава Мудрого у 2007 році [1].
З не меншим успіхом були проведені наукові дослідження і захищені дисертації на
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Так, М. Косюта дослідив проблеми
та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави
2002 році в Національній юридичній академії України ім. Я. Мудрого. Там же і в тому ж році
була захищена докторська дисертація М. Мичко по проблемах функцій і організаційного
устрою прокуратури України. В. Сухонос у 2009 р. у Національному університеті «Одеська
юридична академія» захистив докторську дисертацію на тему: «Прокуратура в механізмі
української держави».
З питань організаційно-правових основ управління в органах прокуратури України
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук у 2002 р. в інституті
держави і права ім. В.М. Корецького в Києві захистив М. Якимчук. Після прийняття закону
від 14 жовтня 2014 р. були захищені дисертації: 1) Р.І. Басараб «Організаційно-правові
засади діяльності Генерального прокурора України» в Національній академії прокуратури
України у 2015 р.; 2) Є.В. Вандін «Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури України» в Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.» у 2017 р.
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[2]; 3) І.Н. Грабець «Адміністративно-правові засади діяльності прокурора щодо протидії
адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією» в Національній академії
прокуратури України у 2015 році; 4) О. Козачук О. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_
nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21F
MT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLOR
TERMS=0&S21STR= «Організаційно-правові засади функціонування військових прокуратур в Україні» в Національній академії прокуратури України у 2016 р. [3]; 5) А.В. Линник
«Роль прокуратури у забезпеченні державної антикорупційної політики в Україні» в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у 2014 році та інші.
Серед монографій, підготовлених до новітньої реформи прокуратури України слід
виокремити праці: а) В.С. Зеленецкий «Ведомственный контроль и прокурорский надзор за
законностью оперативно-розыскной деятельности»; б) В.С. Зеленецкий «Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приемке, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях»; в) М.В. Косюта
«Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства» [4]; г) А.Ю. Олійник «Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні. Після прийняття закону від 14.10.2014 р. були написані монографії: а) Боняк
В.О. Органи охорони правопорядку України в сучасному вимірі: конституційно-правовий
аспект» [5]; б) Н.В. Глинська «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів
доброякісності кримінальних процесуальних рішень»; в) І. Козьяков «Прокурорське самоврядування»; г) А.Ю. Олійник «Конституційні свободи людини і громадянина та їх забезпечення в Україні» [6]; r) В.Ю. Шепітько «Інноваційні засади техніко-криміналістичного
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції» [7] та інші.
Важливе значення для процесу реформування органів прокуратури України належить підручникам. За роки незалежної прокуратури України та процесу реформування
її конституційно-правового статусу були написані такі підручники: а) Л.Р. Грицаєнко
«Конституційно-правовий статус прокуратури України»; б) Л.Р. Грицаєнко «Прокуратура
в країнах Європи»; в) А.М. Колодій «Державне будівництво і місцеве самоврядування
в Україні» / Колодій А.М., Олійник А.Ю.; в) «Конституційне право України: Академічний
курс»; за заг. ред. Ю.С. Шемшученко. Т. 1; г) «Конституційне право України: Академічний курс»; за заг. ред. Ю.С. Шемшученко. Т. 2; r) О.Р. Михайленко «Прокуратура України»; д) «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики»; е) В.Ф. Погорілко
«Конституційне право України» / Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л.; є) О.Ф. Скакун «Теорія
права і держави»; ж) «Муніципальне право України»; з) «Судебные и правоохранительные органы Украины»; за заг ред. проф. А.М. Бандурки. Після прийняття Закону України
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. були написані підручники, в яких проводяться
дослідження процесу реформування прокуратури України: а) Олійник А.Ю. «Конституційне право України та зарубіжних країн»; б) «Суд, правоохоронні та правозахисні органи
України»; відп. ред. В. Маляренко та інші.
Джерелами дослідження конституційно-правового статусу прокуратури України
є навчальні посібники. Після утворення незалежної прокуратури України і до прийняття
закону від 14 жовтня 2014 р. були опубліковані такі навчальні посібники: 1) Альперт С.А.
«Субъекты уголовного процесса»; 2) Блажівський Є.М. «Актуальні питання кримінального
процесу України», 2013; 3) Давиденко Л. «Ціль, завдання і функції прокуратури»; 4) Каркач П.М. «Конституційні функції прокуратури в діяльності суду»; 5) Каркач П.М. «Координаційна функція прокуратури України»; 6) Кравченко В.В. «Конституційне право України»;
Мичко М.І. «Функції та організаційний устрій прокуратури»; 7) «Прокурорський нагляд
в Україні» / за заг. ред. проф. Нор В.Т.; 8) Руденко М.В. «Прокурор у господарському судочинстві»; 9) Сухонос В.В. «Організація і діяльність прокуратури в Україні: історія і сучасність»; 10) Селіванов А.О. «Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принцип верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері
публічної влади».
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Після прийняття закону від 14.10.2014 р. були надруковані такі навчальні посібники,
де досліджується конституційно-правовий статус прокуратури України та процес їх реформування: а) Олійник А.Ю. «Курс лекцій з конституційного права України»; б) «Організація
судових та правоохоронних органів»; в) «Процесуальне керівництво прокурором досудовим
розслідуванням»; г) Шемшученко Ю.С. «Конституція незалежної України».
Наукові статті, доповіді і повідомлення на конференціях та круглих столах складають самостійний вид наукових джерел, де досліджуються процеси реформування конституційно-правового статусу прокуратури України. До таких джерел відносять: 1) Бакаев Д.Н.
«Вопросы подготовки и повышения квалификации прокуроров // Совершенствование прокурорского надзора в СССР»; 2) Біденко М. «Місце і роль прокуратури в системі органів
влади» / М. Біденко // Право. Людина. Держава; 3) Вернидубов І.В. «Функції прокуратури
в перехідний період» / І.В. Вернидубов // Право України; 4) Грошевой Ю.М. «Органи конституційного контролю і нагляду (контрольно-наглядова влада)» / Ю.М. Грошевой // Актуальные проблемы государства и права: сборн. науч. тр. Юрид. ин-та Одесского госуд. ун-та
им. И.И. Мечникова; 5) Гутаріна К. «Місце і роль прокуратури в системі органів державної
влади в Україні» // Адвокат; 6) Корж В. «Новий підхід до визначення основних функції
органів прокуратури та пріоритетних напрямів її діяльності» // Вісник прокуратури; 7) Косюта М. «Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України
«Про прокуратуру» / М. Косюта, В. Долежан // Право України; 8) Михайленко О. «Прокуратура суверенної України: час становлення спливає» / О. Михайленко, В. Ковальський //
Юридичний вісник України; 9) Полянский Ю. «Проект Конституции Украины о прокурорском надзоре» / Ю. Полянский // Юридический вестник; 10) Полянський Ю. «Щодо змісту
майбутнього Дисциплінарного статуту прокуратури України» / Ю. Полянський // Прокуратура. Людина. Держава; 11) Рибалка Н.О. «Особливості визначення системи та структури
органів прокуратури України» / Н.О. Рибалка // Часопис Київського університету права
НАН України; 12) Руденко Н. «Реформування прокуратури незалежної України: теоретичні
та практичні аспекти» / Н. Руденко, Г. Татарчук // Юридична Україна; 13) Руденко М. «Проблеми розвитку прокуратури України» / М. Руденко // Право України; 14) Сухонос В. «Щодо
Концепції реформування прокуратури України» / В. Сухонос, О.Звірко // Право України;
15) Тацій В. «Прокуратура в системі поділу влади» / В. Тацій // Вісник прокуратури.
Після прийняття закону від 14.10.2014 р. були опубліковані наступні статті: а) Литвак О.
«Проблеми впровадження Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року» /
О. Литвак, П. Шумський // Вісник Національної академії прокуратури України; б) Скибенко
О.І. «Проблема реформування діяльності органів прокуратури України у вітчизняній юридичній науці» / О.І. Скибенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право : зб. наук. праць; б) «Еволюція конституційно-правових засад діяльності прокуратури в Україні» / О. Скибенко // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання // Електронний ресурс: Режим доступу:
http://www.pap.rn.ua/mdex.php/arhiv-vidannja; в) «Проблеми реформування правового статусу
органів прокуратури України на сучасному етапі» / О.І. Скибенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки; г) «Проблеми реформування функцій прокуратури
України в механізмах судочинства та забезпечення законності» / О.І. Скибенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний господарсько-правовий журнал; r) «Использование международного опыта в сфере реформирования органов прокуратуры Украины» /
А.И. Скибенко // Legea si Viata («Закон и Жизнь»); д) Рибалка Н. «Напрями оптимізації діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства» / Н. Рибалка, Р. Шестопалов // Вісник Національної академії прокуратури України; е) Руденко М. «Про основні
напрями сучасної кримінально-правової політики України» // Вісник Національної академії
прокуратури України / М. Руденко, В. Півненко; є) Толочко Я.М. «Міжнародно-правові стандарти незалежності прокурорів та їх реалізація в Україні» / Я.М. Толочко // Митна справа;
ж) Червякова О. «Застосування прокурором антикорупційного законодавства: актуальні
питання» / О.Б. Червякова, Д. Маслій // Вісник прокуратури.
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Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики
Серед доповідей і повідомлень на конференціях, які можна розглядати як джерела
дослідження процесу реформування прокуратури України, є такі: а) Долежан В.В. «Деякі
аспекти співвідношення судової і прокурорської компетенції» / В.В. Долежан // Правова
система України: теорія і практика; б) Косюта М. «Конституційна реформа і майбутнє прокуратури» / М. Косюта // Урядовий кур’єр; в) Мурашин Г.О. «Прокуратура як гарант прав
людини» / Г.О. Мурашин // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні; г) Полянский Ю. «Об упразднении некоторых функций прокуратуры» / Ю.Е. Полянский // Юридична освіта та держава : наук. збірник. Одеса : Юрид. ін.-т Одеськ. держ.
ун-ту ім. І. Мечнікова; r) Тацій В.Я. «Роль і місце прокуратури в системі правоохоронних
органів України» / В.Я. Тацій // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної правової держави : матеріали наук.-практ. конф.; д) Шемшученко
Ю.С. «Теоретичні засади прокурорського нагляду на сучасному етапі» / Ю.С. Шемшученко // Проблеми розвитку прокуратури України в умовах становлення демократичної
правової держави : матеріали наук.-практ. конф. Після прийняття закону від 14 жовтня
2014 р. Шумський П.В. написав роботу «Проблеми сучасної концепції основних функцій органів прокуратури України» / П.В. Шумський // Сучасні проблеми науки: матеріали
наук. конференції (9 квітня 2014 року).
Питання конституційно-правових засад діяльності прокуратури вивчали зарубіжні
науковці: 1) Басков В.И. «Прокурорский надзор» / В.И. Басков. М. : БЕК, 1996. 128 с.;
2) Берензон А.Д. «О некоторых направлениях исследования проблем прокурорского надзора» / А.Д. Берензон // Науч. инф. по вопросам борьбы с преступностью. М., 1991. Вып. 129.
С. 15–19; 3) Бессарабов В.Г. «Прокурорский надзор» : [учебник] / В.Г. Бессарабов. М. :
ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. 536 с.; 4) Зайков С.Ю. «Конституционно-правовой статус
прокуратуры в Российской Федерации» : дис. …канд. юрид. наук : 12.00.02 / С.Ю. Зайков.
М., 2002. 160 с.; 5) Мельников Н.В. «Прокуратура России и ее роль в обеспечении конституционных прав и свобод граждан» : дис. …д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Н.В. Мельников.
Ростов-на-Дону, 2001. 316 с.; 6) Мельников Н.В. «Прокуратура России и ее роль в обеспечении конституционных прав и свобод граждан» : автореф. дисс. на соискание учен. степени
д-ра юрид. наук : спец. 12.00.02 / Н.В. Мельников. Ростов-на-Дону, 2001. 45 с.; 7) Осипян
С.А. «Российский федерализм и конституционно-правовой статус прокуратуры: концептуальные проблемы» : автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра юрид. наук: спец.
12.00.02., 12.00.11 / С.А. Осипян / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка
при Ген. пр-ре РФ. М., 2000. 46 с.; 8) Макбрайд Дж. «Європейська конвенція з прав людини
та кримінальний процес». К. : К.І.С., 2010. 576 с. Після прийняття закону від 14 жовтня
2014 р. Ховавко С.М. – «Предмет прокурорского надзора и ведомственного контроля за
оперативно-розыскной деятельностью» / С.М. Ховавко // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. С. 67–71.
Висновок. Таким чином, опрацювавши доктринальні джерела дослідження щодо
конституційно-правового статусу прокуратури в Україні в умовах реформування, можна
дійти висновку про те, що наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів слід поділяти на два періоди: а) які були написані до набуття чинності нового Закону України від
14.10.2014 р. «Про прокуратуру» б) які були опубліковані вже після вступу в дію зазначеного Закону України.
Наукові джерела вітчизняних і зарубіжних вчених щодо конституційно-правового статусу прокуратури України в умовах її реформування можна досліджувати як: а) дисертації
і монографії; б) підручники і посібники; в) наукові статті, доповіді і повідомлення на конференціях; г) науково-практичні коментарі нормативно-правових актів про прокуратуру тощо.
Незважаючи на значне теоретичне і практичне значення обраної теми для вітчизняної конституційної науки і практики, проблема реформування системи органів прокуратури
в Україні ще не піддавалась самостійному науковому дослідженню.
З цієї проблеми існує незначна кількість публікацій на рівні наукових статей, тез доповідей і повідомлень, глав і параграфів у підручниках та посібниках тощо. Окремі аспекти
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проблеми розглядалися в останніх захищених дисертаціях, про які йшлося вище. Системної
роботи з розкриття і визначення динаміки реформування прокуратури Україні з урахуванням останніх конституційних змін не проводилось, хоча потреба в цьому є як з позиції конституційної теорії, так і з потреб юридичної практики.
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