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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Становлення і розвиток України 
як незалежної, демократичної і правової дер-
жави неможливі без гармонійної еволюції 
всіх її інститутів. Однією з головних складо-
вих частин сучасної української держави є 
прокуратура. Її ефективне функціонування – 
важливий чинник для досягнення законності і 
правопорядку в країні. Від часу проголошення 
незалежності колишніх республік СРСР три-
ває пошук оптимальної функціональної моделі 
прокуратури, яка відповідала б потребам пра-

вової держави та принципам демократичного 
суспільства. Адже в процесі реформування 
й оновлення системи прокуратури функціо-
нальна перебудова цього органу державної 
влади і правильне встановлення її функцій 
мають ключове значення [1, с. 5]. 

Aнaлiз останніх досліджень i публіка-
цій. Питання функціонування органів прокура-
тури у пострадянський період досліджу-
валися такими українськими науковцями, 
як Грицaєнко Л.Р., Кравчук В.М,, Мичко М.І.,  
Михaйленко О.Р., Попович Є.М., Сухонос В.В., 
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У статті вивчено історичні чинники роз-
витку та функціонування механізмів дер-
жавного управління органами прокуратури 
окремих пострадянських країн.
Заклики до реформування органів прокура-
тури та ключові етапи реформування 
даного інституту останніх років вимага-
ють комплексного підходу до порівняльного 
вивчення механізмів управління прокурату-
рою інших країн.
Актуальність даного аспекту дослідження 
в теоретичній і практичній площинах 
зумовлюється потребою більш повного 
осмислення наявних тенденцій розвитку 
прокуратури, вивчення та впровадження 
позитивного досвіду різних держав у практику 
здійснення управлінської діяльності в Україні. 
Слід урахувати при цьому також негатив-
ний досвід інших країн, оскільки це допоможе 
уникнути помилок у побудові оптимальної 
функціональної моделі прокуратури в Україні.
Тривалий час існування та напрацювання 
практики роботи цієї інституції під час 
існування Радянського Союзу вказує на необ-
хідність дослідження механізмів управління 
прокуратурою у першу чергу в так званих 
пострадянських країнах.
Таким чином, особливого інтересу заслуго-
вує для нашої держави реформування управ-
лінських відносин у прокуратурі в постра-
дянських країнах. 
Після розпаду СРСР на світовій мапі з’яви-
лося п’ятнадцять незалежних держав, які 
поступово почали будувати власні меха-
нізми державного управління та правові 
системи. 
Фактично в радянський період союзні рес-
публіки мали подібні за змістом і формою 
механізми державного управління, однак 
із початку 90-х років 20 століття кожна 
з  країн обрала власний шлях розвитку вказа-
них механізмів.
Незважаючи на вибір різних політич-
них курсів розвитку та існування певних 
пострадянських держав, все ж механізми 
управління їх державним апаратом, право-
охоронною системою взагалі та органами 
прокуратури зокрема мають значні схо-
жості між собою.

Ключові слова: прокуратура, механізми 
державного управління, досвід, пострадян-
ські країни, реформування.

The article examines the historical factors of 
development and functioning of mechanisms 
of the state administration by the prosecutor’s 
offices of some post-soviet countries.
Calls for reform of the prosecutor’s office and the 
key stages of reforming this institution in recent 
years require a comprehensive approach to the 
comparative study of the mechanisms of manage-
ment of the prosecutor’s office of other countries. 
The relevance of this aspect of the study in the-
oretical and practical terms is due to the need 
for a fuller understanding of existing trends in 
the development of the prosecutor’s office, 
study and implementation of positive experi-
ence of different countries in the practice of 
management in Ukraine. The negative expe-
rience of other countries should also be taken 
into account, as this will help to avoid mistakes 
in building the optimal functional model of the 
prosecutor’s office in Ukraine. 
The long existence and practice of this institution 
during the existence of the Soviet Union indicates 
the need to study the mechanisms of manage-
ment of the prosecutor’s office, especially in the 
so-called post-soviet countries. 
Thus, it is of special interest for our state to reform 
administrative relations in the prosecutor’s office 
in post-soviet countries. 
After the collapse of the Soviet Union, fifteen 
independent states appeared on the world map 
and gradually began to build their own mecha-
nisms of government and legal systems. 
In fact, during the Soviet period, the union repub-
lics had similar mechanisms in terms of content 
and form, but since the early 1990s, each country 
has chosen its own path of development of these 
mechanisms. 
Despite the choice of different political courses 
of development and the existence of certain 
post-soviet states, the mechanisms of governing 
their state apparatus, law enforcement system in 
general and the prosecutor’s office in particular 
have significant similarities. 
Key words: prosecutor’s office, mechanisms 
of state administration, experience, post-soviet 
countries, reforming.
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Якимчук М.К. Однак аналіз існування прокура-
тури того часу через призму механізмів держав-
ного управління дотепер чітко не простежений.

Певні дослідники роблять висновок щодо 
місця і призначення прокуратури в системі 
державно-правових інститутів: прокуратура 
держави перехідного типу – самостійний дер-
жавно-правовий орган, який має ряд тільки 
йому притаманних конституційно закріплених 
функцій (її функції докорінно відрізняються 
від функцій законодавчої, виконавчої і судової 
влади) та не належить до жодної гілки влади; 
з одного боку, співпрацює з іншими органами 
влади у справі забезпечення верховенства 
закону та зміцнення правопорядку, а з іншого, 
стосовно цих органів є механізмом стриму-
вань і противаг [1, с. 20].

Тобто у даному випадку вибір правильних 
механізмів державного управління органами 
прокуратури відіграють тут ключове значення.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Заклики до реформу-
вання органів прокуратури та ключові етапи 
реформування даного інституту останніх років 
вимагають комплексного підходу до порів-
няльного вивчення механізмів управління 
прокуратурою інших країн.

Актуальність даного аспекту дослідження 
в теоретичній і практичній площинах обу-
мовлюється потребою більш повного осмис-
лення наявних тенденцій розвитку прокура-
тури, вивчення та впровадження позитивного 
досвіду різних держав у практику здійснення 
управлінської діяльності в Україні. Слід ураху-
вати при цьому також негативний досвід інших 
країн, оскільки це допоможе уникнути помилок 
у побудові оптимальної функціональної моделі 
прокуратури в Україні [1, с. 6].

Мета статті – вивчення механізмів дер-
жавного управління органами прокуратури 
певних пострадянських країн із метою визна-
чення необхідності започаткування деяких 
із них у нашій державі.

Виклад основного матеріалу. Прокура- 
тура України перебуває на етапі трансформа-
ції з карального органу на орган захисту прав 
людини та суспільства. А це означає, що важ-
ливого значення набуває обговорення питань 
щодо ролі прокуратури в демократичному 
суспільстві [2].

У будь-якому разі, формуючи модель 
прокуратури, потрібно враховувати міжна-
родний досвід. А також зважати на історичні 
традиції та реальний стан соціально-економіч-
ного розвитку України [3 с. 12].

Перш нiж iнститут прокурaтури в Укрaїнi 
отримaв вiдповiдне оформлення в Конституцiї 
Укрaїни, його стaновлення i нормaтив-

но-прaвове зaкрiплення вiдбувaлося впродовж 
досить тривaлого чaсу. Цей процес є склaдним 
i знaчною мiрою суперечливим, що зумовлено 
низкою причин. Однa з них полягaє в тому, що 
прокурaтурa, будучи лaнкою конкретної дер-
жaвно-прaвової системи, змiнювaлaсь рaзом 
із нею. Другим чинником, що iстотно вплинув 
нa процес розвитку iнституту прокурaтури 
в Укрaїнi, є те, що протягом кiлькох столiть 
укрaїнськa держaвнiсть розвивaлaся в тiсному 
зв’язку з держaвнiстю країн-сусідів [4, с. 19].

Тривалий час існування та напрацювання 
практики роботи цієї інституції під час існу-
вання Радянського Союзу вказує на необ-
хідність дослідження механізмів управління 
прокуратурою в першу чергу в так званих 
пострадянських країнах.

Таким чином, особливого інтересу заслуго-
вує для нашої держави реформування управ-
лінських відносин у прокуратурі в пострадян-
ських країнах. 

Відомо, що їх пов’язує спільність історич-
ного походження та шляхів еволюції. Водночас 
зазначені держави після ліквідації СРСР і 
набуття незалежності демонструють найріз-
номанітніші підходи до вирішення цього вкрай 
важливого питання. Усе наведене вище спо-
нукає провести порівняльно-правовий аналіз 
досвіду механізмів державного управління 
прокуратурою вказаних країн [1, с. 6].

Після розпаду СРСР на світовій мапі з’яви-
лося п’ятнадцять незалежних держав, які 
поступово почали будувати власні механізми 
державного управління та правові системи 
[5, с. 117]. 

Фактично в радянський період союзні рес-
публіки мали подібні за змістом і формою меха-
нізми державного управління, однак із початку 
90-х років 20 століття кожна із країн обрала 
власний шлях розвитку вказаних механізмів.

З аналізу конституцій та іншого 
законодавства країн колишнього СРСР видно, 
що прокуратура відноситься або до судової 
(Азербайджан, Грузія, Латвія, Литва, Молдова), 
або до виконавчої (Киргизія, Естонія) влади, 
або не входить до жодної гілки влади і має 
незалежний статус державного органу (інші 
республіки колишнього СРСР) [6, с. 340].

Основна частина пострадянських держав 
заснувала регіональну міжнародну органі-
зацію – Співдружність Незалежних Держав 
(далі – СНД) [5, с. 117]. 

Відповідно до ст. 20 Статуту СНД, держа-
ви-члени здійснюють співробітництво у сфері 
права і сприяють зближенню національного 
законодавства [7].

Окрім іншого, робота СНД була направлена 
на розробку та прийняття модельних або типо-
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вих нормативно-правових актів рекомендацій-
ного характеру у різноманітних сферах суспіль-
них правовідносин. Метою розробки модельних 
нормативно-правових актів є прийняття на їх 
основі законодавчих актів усіх членів СНД, що 
було одним з елементів зближення правових 
систем нових держав та їх руху в одному напрямі.

Вказані модельні нормативні-правові акти 
містили в собі значну кількість механізмів 
публічного управління державними органами, 
в тому числі органами прокуратури.

16 листопада 2006 року на 27 пленар-
ному засіданні Міжпарламентської Асамблеї 
держав-учасниць СНД прийнято Модельний 
закон про прокуратуру (далі – модельний закон).

Згідно з модельним законом прокуратура 
визначається як незалежний спеціалізова-
ний інститут державної влади, який здійснює 
нагляд за дотриманням конституції, законів, 
а також норм міжнародного права і міжнарод-
них договорів держави, які є складовою части-
ною правової системи держави [8].

Метою ж діяльності модельної прокуратури 
є забезпечення верховенства законів, захист 
прав і свобод людини і громадянина, а також 
охоронюваних законом інтересів суспільства і 
держави [8].

Функціями модельної прокуратури стали: 1. 
Нагляд за дотриманням прав і свобод людини 
і громадянина. Нагляд за виконанням зако-
нів. 2. Кримінальне переслідування та при-
тягнення до відповідальності осіб, які вчинили 
злочини, відповідно до повноважень, встанов-
лених кримінально-процесуальним законом 
держави. 3. Участь у розгляді справ судами. 
4. Координація правоохоронної діяльності 
по боротьбі з злочинністю. 5. Міжнародно-
правове співробітництво щодо забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, в боротьбі 
зі злочинами та іншими правопорушеннями, з 
надання правової допомоги [8].

Ще одним нормативно-правовим актом, 
який визначав механізми державного управ-
ління органами прокуратури, є прийнятий 
за десть років до цього, а саме 17 лютого 
1996 року, Модельний кримінально-проце-
суальний кодекс для держав-учасниць СНД 
(далі – модельний КПК).

Вказаний модельний КПК визначав, що 
прокуратура є органом кримінального пере-
слідування та державного обвинувачення 
в суді, а також органом попереднього розслі-
дування [9].

Цікавим із точку зору організаційного 
механізму державного управління є норми 
Модельного КПК, які стосуються незалежності 
прокурора та його підпорядкування вищестоя-
щим керівникам.

Так, згідно із ч. 3 ст. 83 Модельного КПК 
прокурор під час здійснення своїх повнова-
жень у кримінальних справах незалежний і під-
коряється лише закону, однак він мусить вико-
нувати законні вказівки вищого прокурора [9]. 
Як слушно зазначає Сапін О.В., Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК 
України) не визнає такої залежності процесу-
ального прокурора від керівника прокуратури 
або вищого прокурора [7 с. 118]. 

Разом із цим організаційний механізм 
управління у сфері адміністративного підпо-
рядкування визначений вже в Законі України 
«Про прокуратуру», у редакції 2014 року, де 
зазначено, що прокурори здійснюють свої 
повноваження у межах, визначених законом, 
і підпорядковуються керівникам виключно 
в частині виконання письмових наказів адмі-
ністративного характеру, пов’язаних з орга-
нізаційними питаннями діяльності прокурорів 
та органів прокуратури. Адміністративне під-
порядкування прокурорів не може бути під-
ставою для обмеження або порушення неза-
лежності прокурорів під час виконання ними 
своїх повноважень [10].

Певні дослідники розділяють струк-
туру повноважень прокурора відповідно 
до тексту Модельного КПК за такими блоками:  
1) повноваження прокурора у кримінальній 
справі, з метою забезпечення здійснення 
обвинувачення; 2) повноваження прокурора 
під час здійснення ним процесуального керів-
ництва розслідуванням (на відміну від інших 
органів кримінального переслідування); 
3) права прокурора під час здійснення про-
цесуального керівництва розслідуванням; 
4) повноваження прокурора під час розгляду 
кримінальної справи або матеріалу судом; 
5) обов’язки прокурора під час розгляду кримі-
нальної справи або матеріалу судом [7, с. 118].

Можна погодитись із точкою зору 
О.В. Сапіна, який вважає, що, порівнюючи 
інститути відводів та оскарження рішень, дій 
чи бездіяльності органів досудового розслі-
дування чи прокурора під час досудового 
розслідування за КПК України та Модельним 
КПК СНД, вбачаємо, що вітчизняні норми є 
більш гуманізаційними, адже зарахування 
вирішення зазначених питань до компетенції 
слідчого судді сприяє всебічному, повному 
й неупередженому дослідженню відповідних 
обставин і забезпеченню прав людини та їх 
захисту від неправомірних дій учасників кримі-
нального провадження [7, с. 119].

Разом із цим вважаємо порушенням нор-
мального функціонування організаційного 
механізму управління пропозицію О.В. Сапіна 
щодо посилення повноважень прокурора 
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в частині доручення проведення досудового 
розслідування групі слідчих інших правоохо-
ронних органів, формування її складу й очо-
лення таких груп. Таку позицію він висловлює 
з відсутності в нормах КПК України відповід-
них повноважень прокурора та наявності їх 
лише в керівника органу досудового розслі-
дування [7, с. 119]. Вважаємо надання проку-
рору таких повноважень буде необґрунтова-
ним втручанням в організаційну роботу інших 
державних органів.

Однак його ж висловлення про можли-
вість відсторонення прокурором слідчого від 
подальшої участі у здійсненні досудового роз-
слідування в разі допущення ним порушень під 
час його розслідування й у випадках неефек-
тивного розслідування є вкрай слушними та 
можуть призвести до ефективного управління 
у сфері розслідування [7, с. 119].

Проаналізувавши текст Модельного КПК 
СНД, також можна відмітити позитивний чин-
ник щодо вдосконалення правового механізму 
державного управління в частині виокрем-
лення повноважень державного обвинувача 
в окрему статтю. У свою чергу, КПК України, 
редакцій 1960 та 2014 років, такого позитив-
ного чинника правового механізму не мають, 
а відповідні повноваження прокурора розпо-
рошені в різноманітних розділах та статтях 
даних кодексів.

Певні пострадянські держави взяли до уваги 
механізми державного управління прокурату-
рою, закріпленні в Модельному КПК СНД, та 
імплементували деякі його положення в наці-
ональному законодавстві.

Відповідно до КПК Республіки Вірменія 
прокурор – це державна посадова особа, при-
значена в установленому законом порядку, 
яка в межах своєї компетенції здійснює кри-
мінальне переслідування, нагляд за законні-
стю дізнання й попереднього слідства, під-
тримує обвинувачення в суді, опротестовує 
вироки та інші остаточні рішення суду. Як і 
за законодавством України, прокурори Вірменії 
здійснюють процесуальне керівництво дізнан-
ням та попереднім слідством [5, с. 332; 11].

Аналогічні функції та механізми управління 
прокуратурою також закріпленні і в Конституції 
Вірменії та Законі Республіки Вірменія «Про 
прокуратуру» [12; 13].

Певні пострадянські держави обрали інший 
шлях розвитку суспільства та механізми дер-
жавного управління, у тому числі органів 
прокуратури.

Зокрема, механізми управління прокура-
турою у Республіці Білорусь деякою мірою 
схожі з механізмами управління радянського 
періоду.

У своїй діяльності Генеральний проку-
рор Республіки Білорусь повністю підзвіт-
ний Президенту Республіки. Він признача-
ється на посаду Президентом за згодою 
Національних Зборів – Парламенту Республіки 
Білорусь, якому частково належить 
законодавча влада в державі, інша частина 
законодавчої влади належить Президенту, 
який видає декрети, що мають силу закону.

Звільнення Генерального прокурору здійс-
нюється Президентом із повідомлення про це 
рішення Національних Зборів [14, с. 113]. 

Лише за згодою Президента Республіки 
Генеральний прокурор може призначати та 
звільняти своїх заступників, прокурорів облас-
тей, прокурора м. Мінська та прирівняних 
до них прокурорів.

Тобто організаційний та контрольний меха-
нізми державного управління з боку голови 
держави мають значний вплив на органи 
прокуратури, а тому говорити про неза-
лежність та неполітичний характер роботи 
прокуратури неможливо.

Відповідно до Конституції Республіки 
Білорусь та Закону Республіки «Про прокура-
туру» прокуратура здійснює нагляд за виконан-
ням законів під час розслідування злочинів, 
відповідністю закону судових рішень у криміналь- 
них справах, проводить попереднє слідство,  
підтримує державне обвинувачення [15; 16].

Крім того, з радянських часів прокура-
тура Республіки Білорусь, згідно з КПК РБ, 
зобов’язана на всіх стадіях кримінального 
процесу своєчасно вживати передбаче-
них законом заходів щодо усунення пору-
шень закону, хто б ці порушення не вчиняв. 
Прокурор має право висунути до обвину-
ваченого або особи, яка несе матеріальну 
відповідальність за його дії, позов на захист 
інтересів потерпілого, який перебуває 
в безпорадному стані або з інших причин 
не здатний самостійно скористатися належ-
ним йому правом, а також висувати й підтри-
мувати позови в інтересах юридичних осіб 
і держави. У ході досудового провадження 
за матеріалами і кримінальною справою 
прокурор порушує кримінальному справу, 
приймає її до свого провадження й розслідує 
в повному обсязі, користуючись при цьому 
повноваженнями слідчого, або доручає її 
розслідування нижчому прокуророві або від-
повідному органові попереднього слідства; 
відмовляє в порушенні кримінальної справи; 
здійснює нагляд за розслідуванням кримі-
нальних справ органом дізнання, слідчим; 
здійснює процесуальне керівництво та наг-
ляд за діяльністю нижчого прокурора, який 
проводить попереднє слідство [5, с. 332; 17].
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Порівнюючи організаційні механізми 
державного управління при здійсненні 
своїх повноважень прокурорами під час 
попереднього слідства, можна констатувати, 
що значна частина механізмів, від яких укра-
їнське законодавство відмовилось в напряму 
європейської інтеграції, дотепер мають місце 
у Республіці Білорусь. 

Можна погодитись із точкою зору 
О.В. Сапіна, який зазначає, що повноваження 
прокурорів Білорусії під час попереднього 
розслідування носять тотальний та безмежний 
характер [5, с. 332].

Зокрема, згідно з КПК РБ під час досудового 
розслідування прокурор уповноважений санк-
ціонувати застосування запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту, домашнього арешту, 
застави; проведення обшуку, огляду житла 
чи іншого законного володіння; накладення 
арешту на майно, що перебуває в житлі та 
іншому законному володінні, на поштово-те-
леграфні й інші відправлення і їх виїмку, виїмку 
документів, що містять державні секрети або 
іншу охоронювану законом таємницю; прослу-
ховування й запис переговорів; ексгумацію 
трупа з місця поховання; поміщення підозрю-
ваного або обвинуваченого, що не утриму-
ється під вартою, у психіатричну лікарню; від-
сторонення підозрюваного чи обвинуваченого 
від посади [5, с. 332; 17].

На відміну від української прокуратури, 
правовий та організаційний механізми дер-
жавного управління дозволяють прокурорам 
Республіки Білорусь широко використову-
вати документи прокурорського реагування, 
зокрема протести, письмові вказівки по спра-
вам про адміністративні правопорушення, 
подання, приписи, офіційні застереження, 
пропозиції про розпуск місцевих представ-
ницьких органів у випадках систематичного 
або грубого порушення закону, постанови 
про порушення дисциплінарних проваджень 
та про притягнення до матеріальної відпові-
дальності, постанови про виселення в адміні-
стративному порядку [14, с. 114].

Дещо схожі механізми державного управ-
ління в Азербайджанській Республіці. 

18 жовтня 1918 року, в перший рік неза-
лежності Азербайджанської Демократичної 
Республіки Рада Міністрів прийняла 
Положення про судову палату. Після розпаду 
Азербайджанської Демократичної Республіки 
28 квітня 1920 року генеральна прокуратура, 
як і всі інші органи була скасована [18].

11 липня 1922 прийнятий декрет «Про 
державну прокуратуру Азербайджанської 
РСР» і тим самим була створена радян-
ська прокуратура. У 1936 році Прокуратура 

Азербайджанської РСР вийшла з підпорядку-
вання Народного Комісаріату Юстиції, і вже 
підкоряючись тільки Прокуратурі СРСР розпо-
чала свою майже незалежну діяльність [18].

24 травня 1955 року прийнято Положення 
«Про прокурорський нагляд в СРСР». 30 листо-
пада 1979 року було прийнято закон СРСР 
«Про прокуратуру» [18].

У 1991 році Азербайджан відновив свою 
незалежність, а 7 грудня 1999 року прийнято 
закон «Про прокуратуру», в якому знайшли 
відображення всі положення про орган [18].

Прокуратура Азербайджанської Республіки 
в порядку і випадках, передбачених законом, 
здійснює нагляд за виконанням і дотриман-
ням закону; в передбачених законом випадках 
порушує кримінальні справи і веде слідство; 
підтримує в суді державне обвинувачення; 
подає до суду позови; приносить протести 
на рішення суду [19; 20].

Прокуратура Азербайджанської 
Республіки є єдиним централізованим орга-
ном, заснованим на підпорядкуванні тери-
торіальних та спеціалізованих прокурорів 
Генеральному прокурору Азербайджанської 
Республіки [19; 20].

Генеральний прокурор Азербайджанської 
Республіки призначається на посаду і звільня-
ється з посади Президентом Азербайджанської 
Республіки за згодою Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки [19; 20].

Заступники Генерального прокурора 
Азербайджанської Республіки, прокурори, 
які здійснюють керівництво спеціалізованими 
республіканськими прокуратурами, прокурор 
Нахічеванської Автономної Республіки при-
значаються на посаду і звільняються з посади 
Президентом Азербайджанської Республіки 
за поданням Генерального прокурора 
Азербайджанської Республіки [19; 20].

Територіальні та спеціалізовані проку-
рори призначаються на посаду і звільня-
ються з посади Генеральним прокурором 
Азербайджанської Республіки за погодженням 
з Президентом Азербайджанської Республіки 
[19; 20].

Прокурори використовують акти проку-
рорського реагування, в тому числі попе- 
редження, подання, рішення письмові вка-
зівки тощо [19; 20].

Цікавим є такий акт прокурорського реагу-
вання як попередження, який виноситься гро-
мадянину або посадовій особі з метою запобі-
гання вчиненню правопорушень [19; 20].

Висновки. Незважаючи на вибір різних 
політичних курсів розвитку та існування пев-
них пострадянських держав, все ж механізми 
управління їх державним апаратом, право-
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охоронною системою взагалі та органами 
прокуратури зокрема мають значні схожості 
між собою.

Разом із цим, розвиток України в напрямку 
Європейського Союзу, орієнтир на країни 
Західної Європи відображає зміну цих меха-
нізмів, реформування від прокуратури радян-
ського періоду до нової інституції. Однак 
без поглибленого аналізу започаткування 
різних механізмів та повне копіювання окре-
мих функціональних умов існування вказаних 
механізмів може призвести до значних склад-
нощів нормальної, ефективної роботи інсти-
туту прокуратури.
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