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ЖО;LН ИХ С)'М Ні Ні Н, а IIOTpcGyt-: J(С'Та;І І:. Ні ІІІ 01"0 ;LOCJІi;LЖC Н Н~І. 

Список використаиих джерел 

1. Конспгrут•ія України ні,;т 28.06.19986 р., прийнята на V сесії Верхонної РаJ(и 
України І І ВЦо:vюсті Верховної Ра.цн України. - 1996. - No;o ЗО. - Ст.141. 

1. Про су_цоустрій і статус cy_;:r.;::йn: Закон України nіц 7 липня 2010 р. І І Віломості 
ВерховноїРа.цн Укрuїнн.- 2010.- No;o 41-42, No;o 4З, No;o 44-45- Ст.529. 

З. До.~сжап В. В. Сулоnа рсфор~ш і раціопа.1ізанія су;:юnої систс:-.ш України І І 

Нuукові нраці НУ <<ОЮА>>.- 1011.- C.ll2. 
4. Москnич Л. М. На ш~яху ло рсфор:муnанпя копституuійпи.х заса;:І сулоnої 

снстемн//ПраноУкраїнн. 2009. С.101. 

5. Бриннсn В. Д. 3:-.fіпиконституційпих за сал су;:~оnоїn.1али- бсзумо nпа псрс;:Іу

'юна3анертпа.-тт,ногоетапусу_lоноїрефорчн//Ол:іссей, 2010. С. 180 183. 
6. Хаnрошок М. І. Рсфор:-.ш сулоnої та праnоохорошюї систош: юночоnі про-

6.-теми//О,;тіссей, 2010. С.183 187. 

КУРГАТІСЬКИЙ О. R. 

Наuіона:тьний універентет ,,Qцсська юридwrnа акацс:-.rія», 

с 1'Щ11ІІ иі1 вик.Іа,шч кафелрн орІ"аJІЇ'ШІІЇЇ суловю. та ІІравоохороІІІІІ1Х орІ"аІІЇВ 

ФУНКЦІІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: 
СЬОГОДІШІІЯ Т-\ ІІЮ'СІШКТИІЗИ 

Триваюча суцово-правова реформа в Україні, поява проекту 'Закону 

про внесення змін до Конституції України (щоцо правосудzrя) N!2 3524 
nід 25.11.2015. його попередне схnа.1ення Верхошюю Рацою України 
02.02.2016 року nик.1икюоть пеобхі.аність .аос.1і.аження функuіона.lь
ноІ'о ІІрІвначснни систс\111 ор1·анш І Ірокуратури :1 оІ:-І~І;Lу на 3\11НИ, ІІ(О 

ІІрОІІОН)'ЮТhС~І3ІІарJІа\1СНТСhКОЇТрИGуни. 

Нині іLіючиі1 .Закон України «Про ІІрокуратуру>> н ст.2 н~нначин ІІС

релік функцій органів прокуратури наступним чином: 1) пі.атрю .. tання 
цержавного обвинувачення в суці; 2) представництво інтересів гро
мадянина або .аержаnи n суді у nипадках. nизпачених uим Законом; 3) 
паг.1я.а за жнержапням законіn органами, шо проnа.аять оператишю
ро:1ІІІукону J(і~І;ІьНіСТh. J·ti:maHHИ. іЮСУіЮНС с;ІііLСТНО; 4) НаІ-ШЩ :ш /((ЩСр
ЖаНН~ІІ\1 3аКОНІН ІІрИ НИКОНаННІ СУJ(ОНИХ рІІІІСНh у KpИMIHaJihi01X СІ Іра

нах, а ТаКОЖ ІІрИ 3астосунаННІ ІНІІІИХ 3aXO.iLIH ІІрИ\ІУСОНОІ"О характеру, 

пов'язаних з об:\'rеження:v~ особистої свободи гро:v~а.аян. Особ.1ивої ува

ги заслуговує той факт, що поюш.аення інш:их функuій, які не передба

чені Конституцісю України, па органи прокуратури не припускасться. 
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0;(НаК, НЖС на l(aHOMY СТаІІі СІІОСТСріІ'аЄТhС~І HCHiiliiOHiJ(HiCTh НКЮаНОІ'О 
:шкону ІІОТОЧНіЙ рС,ТЩКІІіЇ КоНСТИТУІІіЇ УкраЇНИ, J(C 11.5 CT.J2] ІІСрС,Т(GачаЕ 
на~Інністn наІ'.ІІ~ІЛУ :ш ;ю;rсржанн~Ім І Іран і сноGолтою1ни і 111оvш;шнина, 

додержанняУІ законів з uих питань органами в:иконавчої влади, ор га

наУІи УІісuевого самоврядування, їх посадов:им:и і службов:им:и особа:ми. 

Лише п п.l РоздL1у ХІІ «ПерехідІІі положеІІІІЯ•> даrш фуІІкція зга.Jусться 

як така, шо викопусться виключІю у формі предсташшцтва інтересів 

громадянина або державип cy.Ji. Виникас слушне питаrшя, яким чином 
мож..:Іина рса..:Іі:шІ(і~І о;rнієї функції у формі ін ІІІ ОЇ, то;rі ~Ік Конс'І'І1туціи 

України ІІсрслGачає самостіі1нс існунанн~І окрсv1их функ11ій. і наІ·шщо

вої, і судово-представницької. 

Існуючий проект змін .Jo Конст:итуuії України пропонує взага.1і ві.J:мо
nитися під подібної паг.1ядоnої функції, за.1ишивши .1ише представниць

ку. С1ід .Jодати, що сфера представництва в .JапоУІу шша.Jку обмежусться 

лише захисто11 інтересів .Jержаnи, і то у nикшочпих випадках. Подібний 
ХііІ МОЖНа 3 ІІСННИХ ІНВИІtіt1 ОЦіНЮНаТИ ИК ІюруІІІСНН}І СТ. ]57 КоНСТИТУІІіЇ 
України, J\C нкюано. шо Конетитуцін України не _\южс Gути 3Мінсна, 

якшо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод лю

дини і гро:ма.Jян:ина .... Ана.1огічних міркувань можна дійти, ана.1ізуюч:и 
позбавлення прокуратури функuії нагляду за .Jодержанням законів пр:и 

впкопапні судових рішень у криУІіпальпих справах, а також при засто
сувапні інших заходів приУІусового характеру, пов'язаних з обмеженням 

осоGистої своG(ЩИ І'ро_v1аNІІІ. А Jміни. що ІІроІюнуюlJ,оІ, суттсво оGмсж

уютІ, рса.,Іі:JШtію МСХаІІЇJМУ JаХИСТУ ІІрав та СВОG(Щ.,ІІО}(ИІІИ і 11J01\Ш}(ИІІИІШ. 

По,т(іGні ІІроGлсVІи нGачаютhси і j функцією наІ'ШІJ\У -1а ;ю;rсржанн~Ім 

3аКОН1Н Ор1'3Н3VІИ, s.!Kl ІІрОНОJ(ИТh ОІІСраТИННО-р03ІІІУКОНУ /(lШihHlCTh, 

лі:1нанни, ;(осу,т(онс С.ІІі;rстно. Пран,т(а, ї'х 11срнинна Іюs.~на Іюн\ІJуєтhс~І 

з прийняттям КрпУІінального процесуального кодексу України від 

13.04.2012 рок)~ Пеякі автори відзначають, шо чинний КПК відкоригу
nап функцію прокурора щодо нагляду та фактично з1tіспш акцепт із суто 

паг.lя.Jопої дія.lьІюсті прокурора па безпосере.Jпс керішпшп:ю процесу

альпою дія.1ьпістю органу досудового розслідуnапня що.Jо проnе.Jеппя 
СJІілчих (ро:111Іуконих) лій, СІІр~ІІ\юнаних на отриманюІ (:1Gиранн~1) ;юка

Jін або 11срснірку нжс отриманих ;юкюін у криміналhному ІІрона;tжснні. 

r 1' с. 143 ]. Однак ТИ:\1 самим було змінено і акцент нагляду прокурора за 
дотриманняУІ прав особи під час прове.Jення .Jосудового розслідування. 

П.З. ст. 131 1 вищезгаданого проекту пропопус зміпити підхід до паг.lя.Jу 

за жщержаппям законів органами, які проnо.Jять операпшпо-розшуко

nу дія.1ьпість . .Jізпашrя . .Jосудове с.1ідство та розглядатиП як оргапіза
ІІ,Ію 1 ІІрОІ(ССУШІhНС КСрІННИІ(ТНО ,І~ОСУ,І~ОНИІ\1 р(ВСJІЩуНаНН~ІМ, НИТJІІІІСНН}І 
Hl/(IIOHlilHO ЛО :шкону ІНІІІИХ ІІИТаНh 11\)l час КТJИМІНШІhНОІ'О ІІрОНа,І~ЖСН
НЯ, нar.lЯ.J за негласн:им:и та інши:ми слідч:им:и і розшуков:им:и діям:и 

органів правопорядку. Такий пiLixili стаюпь під сумнів таку ознаку на

гляду як безперервність нагляду, пропонує з.Jі:йснюват:и нагляд л1ше 
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3а ІІрОНСJ(СНН}ІVІ ОКрСVІИХ ІІрОІІСС)'аJІhНИХ ;tii1, а НС HChOI"O iiOCYiLOHOI'O 
ро:1СJІі;(унанни н І(і;юму. Нато\1істn на І Ірокурора ІЮІ<..ІІа;ш.кпnси функн.ії 

орІ'ані3аІІіЇ ;юсу;юною ро3С .. Іі;tунанн}І, 11ритаманні 3ІііLНО с ст. 39 КПК 
України керівнику органу досуцавого розсліJування. Поцібний підхіJ, 

на нашу цу:мку~ привоцить цо роз:\швання статусу щюкуlюра в кри:\tі

пальпому судочинстві та пе niцпoniJac статусу прокуратури n uі.жнtу. 
Не :иепш пробле:иатичІІИ:\t, як nбачасться, с перей:иепуnаппя дер

жашюго обnипуnачеппя па пу6 .. 1ічпе при nизпачеппі фупкuії пі.атри
ман ни об ни нуначсн н }І н су iLi . .За УІі на тср\1і ну <<іLсржаннс об ни ну на чс н Н}І •> 

на «ІІуf>;ІіЧНС оf>нинунаЧСНН}І>> HCJ'[C .іЮ ХИf>НОІ"О НИ3НаЧСННИJ(ЖСрСJІа 110-
ВНОВаЖеНЬ ЩЮК)1Юра в кримінальному судочинстві. 3:\'Ііна .ажере .. 1а uих 
повноважень- .аержави на суспі1ьство( .lат.рнЬІіснs-суспі .. lьний) про
тирічить сnропейськи:\t стап.аарта:\1 статусу прокурора, .Je закрішІепо, 
шо прокурори с пре.асташшка:\ш оргапіn .аержашюї n..la.Jи [2]. С.1і.а по
го.аитися з ду:\tкою Н. К. Шапта .. 1а, судді Копституuійпого суду України, 
ІІLО 3 оІ-лІ;Lу на те, ІІ(О 11рокуратура України є :tсржанним 0111·аном і:1 

І<ОНСТИТУІ(іtіно НІННаЧСЮ1\Н1 фуНКІІі}ІVІИ, }ІІ<Иі1, рса;1і:1уючи IIOK~IaJ(CHi 

на неї зав.аання, :\fає .аіят:и на пі.Jставі, в межах повноважень та у спо
сіб, що встанов .. 1ені Конституцією та закона:\fи УкраїнІт, то визначення 
її повноваження шодо пі.Jтри:\fання ca:\fe <<.Jержавногm> обвинувачення 
шмість пропопованого Законопроектом <<пуб .. lічпого•> поnпіспо nідпо
nіда .. lо б як Копституції України. так і сnропейсь:ки:\t стап.аарта:\1. [З] 

АІІаJІ і-~ -ш llflOIIOIIOВ<II Н1Х Jl\1 і 11 ф УІІ КІІ іона.ІІ>ІІОІ'О ІІрІЛІІа ЧСІІІІ}І ОрПІІІ і 1\ 

І Ірокуратури в ІІросктошІІІИХ 1\ІіІшх КоІІституІ(іЇ УкраЇІІИ, сві,:tчип, 11ро 

ІІСрСіІ'ІаСНС та ІІОСІІіІІІJІИНС І<ОІІіюнаННН ІІОЖ)ЖСНh 3аІ<ОНОіШНСТНа краЇН 

3ахі;tної СнроІІИ, Gc3 урахунаНН}І, на Н<ШІ ІюІ·;ІИіІ, тра;(ИІІіі1 та н;шраІІЮ

нанn н українсnкі і1 111 ко .. 11 11рана. 
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