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Постановка проблеми. Кримінальний процесу-

альний кодекс України (далі – КПК України) серед 

основних термінів у ст. 3 надає легальне визначен-

ня поняттям «державне обвинувачення» та «обви-

нувачення». Так, під державним обвинуваченням 

слід розуміти процесуальну діяльність прокурора, 

що полягає у доведенні перед судом обвинува-

чення з метою забезпечення кримінальної відпові-

дальності особи, яка вчинила кримінальне право-

порушення (п. 3, ст. 3), а під обвинуваченням – 

твердження про вчинення певною особою діяння, 

передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність, висунуту в порядку, встановле-

ному цим Кодексом (п. 13, ст. 3) [1]. Виходячи зі 

змісту наведених понять, можемо стверджувати, 

що підтримання прокурором державного обвину-

вачення здійснюється лише в судовому провад-

женні. Поряд з цим законодавство не містить виз-

начення поняття «підтримання державного обвину-

вачення», а в наукових колах відсутня єдність 

думок з цього питання, що обумовлює актуальність 

обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підтри-

манню державного (публічного) обвинувачення в суді 

як функції прокуратури присвячено праці Ю. Алені-

на, І. Глювюк, В. Гринюка, В. Зеленецького, В. Маля-

ренка, І. Рогатюка, О. Толочка та ін. Однак проблема-

тику визначення обвинувачення як «публічного» у 

науці кримінального процесу досліджено недостат-

ньо. Тому для встановлення сутності діяльності про-

курора щодо підтримання державного обвинувачення 

та подальшого формулювання поняття важливим є 

вивчення окремих елементів його текстуального 

позначення, що є метою дослідження. Зокрема, уваги 

потребують такі категорії як «обвинувачення», 

«підтримувати», «державне». 

Основні результати дослідження. У науковій юри-

дичній літературі зазначається, що державне обвину-

вачення є різновидом кримінально-процесуальної 

функції обвинувачення, що здійснюється у специфіч-

них умовах судового розгляду. Тому основне зміс-

товне навантаження, на нашу думку, припадає на 

категорію «обвинувачення». 

Академічний тлумачний словник української 

мови визначає обвинувачення як те, що обвинува-

чує, засуджує кого-, що-небудь або як дію за зна-

ченням обвинуватити. У свою чергу термін «обви-

нуватити» тлумачить як: 1. покладати вину на 

кого-небудь за щось; вважати винним, звинувачу-

вати; 2. притягати до відповідальності і доводити 

чию-небудь вину в ході судового розслідування; 3. 

виступати в ролі судового обвинувача або на 

стороні обвинувачення в судовому процесі [2]. У 

тлумачному словнику юридичних термінів поняття 

обвинувачення визначено як діяльність уповнова-

жених законом органів та осіб, що полягає в 

доказуванні винуватості притягнутої до криміналь-

ної відповідальності особи [3]. 

В доктрині кримінального процесу обвинувачен-

ня поділяють на дві групи: в матеріально-правовому 

та процесуальному значенні. Під обвинуваченням у 

матеріально-правовому значенні розуміють сукуп-

ність встановлених у справі та таких, що ставляться 

обвинуваченому у вину, суспільно небезпечних і про-

типравних фактів, які становлять суть конкретного 

складу злочину. Ф. Н. Фаткуллін під обвинуваченням 

у процесуальному значенні розуміє засновану на 

законі процесуальну діяльність компетентних органів 

і осіб із викриття обвинуваченого у скоєнні інкримі-

нованого йому злочину та з обґрунтування його 

кримінальної відповідальності з метою публічного 

засудження [4, с. 6].  
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Формулюючи поняття обвинувачення, вчені в 

більшості випадків розкривають його процесу-

альний зміст, одним із структурних елементів 

якого є підтримання обвинувачення перед судом. 

Так, Л. М. Лобойко стверджує, що обвинувачення 

– це основний напрям кримінальної процесуальної 

діяльності, змістом якого є: викриття особи у вчи-

ненні кримінального правопорушення; формулю-

вання підозри у вчиненні кримінального правопо-

рушення; порушення державного обвинувачення 

(затвердження прокурором обвинувального акту); 

підтримання державного обвинувачення перед су-

дом. В. О. Гринюк функцію обвинувачення визна-

чає як кримінальну процесуальну діяльність упов-

новажених суб’єктів, зміст якої полягає у форму-

ванні сукупності доказів для повідомлення особі 

про підозру у вчиненні кримінального правопору-

шення та складання процесуальних рішень, які 

містять твердження про вчинення особою криміна-

льного правопорушення (кримінально караного 

діяння), а також у підтриманні обвинувачення під 

час судового розгляду та під час перевірки судових 

рішень у кримінальному провадженні [5, с. 69]. 

В контексті дослідження підтримання прокуро-

ром державного обвинувачення в суді як змістов-

ної складової функції обвинувачення, заслуговує 

уваги позиція І. І. Шульган з приводу поділу 

обвинувальної функції прокурора на дві самостійні 

частин – досудову та судову, кожна з яких реалізу-

ється на окремих етапах кримінального процесу. 

Змістом першої частини є діяльність прокурора й 

інших учасників сторони обвинувачення, яка спря-

мована на підготовку обвинувачення особи у вчи-

ненні кримінального правопорушення та виража-

ється в обвинувальному акті. Метою другої части-

ни, що і становить предмет нашого дослідження, є 

доведення прокурором обвинувачення в ході 

судового розгляду справи [6, с.152].  

Для позначення процесуальної діяльності про-

курора використовують категорію «підтримувати». 

Академічний тлумачний словник української мови 

дієслово «підтримувати» визначає як 1. поділяючи 

погляди, виступати на боці кого-, чого-небудь; 2. 

підкріплюючи чим-небудь, зберігати, не давати 

загинути; продовжувати [2]. Перше значення 

відображає загальне бачення діяльності прокурора 

у суді, тобто поділяючи позицію викладену в 

обвинувальному акті, прокурор виступає на боці 

обвинувачення. Другий варіант акцентує увагу на 

незмінності прокурора у кримінальному процесі. 

У науці існує різноманіття визначень діяльності 

прокурора у суді саме як підтримання державного 

обвинувачення. В. М. Савицький вказував, що під-

тримання державного обвинувачення є сукупністю 

засобів та методів реалізації у суді обвинувальної 

функції. В. Остапець запропонувала визначити, що 

підтримання державного обвинувачення – це 

процесуальна діяльність прокурора щодо форму-

вання та реалізації обвинувачення стосовно кон-

кретної особи, яка вчинила злочин, що відобра-

жається в процесуальному акті, за результатами 

розгляду якого суд приймає рішення у певній 

кримінальній справі [5, с. 67].  

Таким чином, у п. 3 ст. 3 КПК України, по суті, 

надано визначення «підтримання державного обви-

нувачення», а не «державного обвинувачення», 

оскільки у визначені підкреслено процесуально-

діяльнісний аспект цієї категорії. 

Дослідження категорії «державне» доцільно 

розпочати з вивчення конституційної реформи 2016 

р. Зокрема, Законом України від 2 червня 2016 року 

№ 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» [7], Конституцію 

України доповнено статтею 131-1, відповідно до 

якої в Україні діє прокуратура, яка здійснює 

підтримання публічного обвинувачення в суді (п. 1). 

З цього приводу слушною є позицію В. О. Гринюка, 

що конституційна реформа змінила функціональну 

спрямованість діяльності прокуратури, а саме 

конституційну функцію прокуратури змінено з 

«підтримання державного обвинувачення в суді» на 

«підтримання публічного обвинувачення у суді» (п. 

1 ст. 131-1 Конституції України) [8, с. 115]. 

Варто зазначити, що термінологія КПК України 

не змінилася і в ньому вживається термін 

«державне обвинувачення». Тому зазначені 

поняття потребують окремого вивчення. 

Академічний тлумачний словник української 

мови визначає прикметник «державне» як таке, що 

має важливе значення для держави, може впливати 

на стан її справ [2]. М. І. Мичко зазначає, що про-

курор діє не від власного імені, а від імені держави, 

не має власного інтересу та захищає громадські 

інтереси, які трансформуються в державні [5, с. 64]. 

У перекладі з латинської «публічний» (publicus) 

означає суспільний, народний. Словник 

іншомовних слів трактує «публічний», як такий, 

що відбувається в присутності публіки, людей; 

гласний, відкритий, загальнодоступний [3]. 

Вважається, що термін «публічне 

обвинувачення» законодавцем застосовано у 

зв’язку з євроінтеграційними процесами, що 

відбуваються в нашій державі, адже саме такий 

термін вживається в Рекомендаціях  REC (2000) 19 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-

учасникам «Про роль служби публічного 

обвинувачення в системі кримінальної юстиції» від 

06 жовтня 2000 року [5, с. 239]. 

На доктринальному рівні розмежовують 

державні інтереси та публічні. Як наслідок, 

відстоювання інтересів суспільства, які постраждали 

при вчиненні кримінального правопорушення (що 

прямо відображено у ст. 2 КПК України, де як 

завдання кримінального провадження визначений 
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захист не тільки держави, а найперше – особи та 

суспільства від кримінальних правопорушень), і є 

сутністю діяльності з підтримання обвинувачення, 

що у цьому аспекті логічно визначається обвинува-

ченням публічним та закріплено як таке у Конститу-

ції України. У цьому випадку змістовний акцент 

зроблено на суспільному призначенні діяльності ор-

ганів прокуратури щодо підтримання обвинувачен-

ня у суді [8, с. 117]. Тому конституційні зміни є ак-

туальними в контексті захисту суспільних інтересів. 

Поняття «публічне обвинувачення» є ширшим від 

поняття «державне обвинувачення». Адже виходячи 

зі змісту, вкладеного в термін «публічний», можемо 

констатувати, що прокурор у кримінальному 

провадженні тепер виступає не тільки від імені 

держави, а й від імені всього суспільства. 

Таким чином, найменування обвинувачення, яке 

підтримується прокурором у суді, як публічного, 

свідчить про спрямованість діяльності прокуратури 

на забезпечення суспільних інтересів. Водночас у 

зв’язку зі змінами, внесеними до Конституції 

України, постала необхідність приведення 

галузевого законодавства до вимог Основного 

Закону для уніфікації дефініцій та унеможливлення 

неоднакового трактування понять, але механічна їх 

заміна не є можливою з урахуванням вже існуючої 

моделі приватного обвинувачення у кримінальному 

провадженні України. 

Висновки та пропозиції. Осмисливши поло-

ження чинного законодавства та наведені в літера-

турі погляди, проаналізувавши ключові категорії 

текстуального позначення розглядуваної функції, 

можемо визначити підтримання публічного обви-

нувачення як кримінальну процесуальну діяльність 

прокурора, змістом якої є доведення обвинувачен-

ня перед судом з метою забезпечення відповідаль-

ності особи, яка вчинила кримінальне правопору-

шення. Держава, закріпивши на конституційному 

рівні за прокурором функцію підтримання 

публічного обвинувачення в суді, визначила його 

важливу роль щодо захисту суспільних інтересів. 
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Лисаченко Е.И.  

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ» 

Аннотация. Статья посвящена вопросам толкования понятия поддержания публичного обвинения. Обозначены подходы к 

обозначению правовой природы обвинения в уголовных делах. В статье анализируются изменения в Конституции Украины 

относительно правосудия, которыми введено функцию поддержания публичного обвинения в суде. Проанализировано соотношение 

государственных и публичных интересов в уголовном судопроизводстве. Автор обосновывает позицию, что публичное обвинение, 

которое поддерживается прокурором в суде, свидетельствует о направленности деятельности прокуратуры на обеспечение 

публичных (общественных) интересов, что полностью соответствует принципу верховенства права и коррелируется с задачами 

уголовного производства, определенными статьей 2 Уголовного процессуального кодекса Украины. 

Ключевые слова: прокурор, публичное обвинение, государственное обвинение, функция прокуратуры, поддержание 

публичного обвинения в суде. 
 

Lysachenko Yelyzaveta, 
TO THE PROBLEM OF DEFINITION OF THE TERM «SUPPORT OF GOVERNMENT PROSECUTION» 

Annotation. The article deals with the problem of interpretation of the term support of public accusation. Pointed out approaches to the 
determination of legal nature of prosecution in criminal case. In this article, the changes to Constitution of Ukraine, which are related to 
justice and provide the constitutional function of supporting the accusation during the trial, are analyzed. Relation between state and public 
interests in criminal proceedings. The author substantiates the position that accusation, which is supported by prosecutor during the court, 
does mean that the activity of prosecution office is inclined to guarantee the security of public interests, what fully represents a basis of rule 
of law and correlate with purpose of criminal proceedings, determined in 2 article of Criminal Procedure Code of Ukraine.  

Key words: prosecutor, public prosecution, government prosecution, the prosecutor’s office function, supporting the prosecution during the trial. 
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