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Інформатизація 
як засіб підвищення ефективності 

діяльності прокуратури 

Економія різного роду ресурсів є 
сучасним способом розвитку всіх євро
пейських країн. Очевидним стало те, 
що організація державної влади повин
на враховувати раціональні підходи 
до управлінської діяльності. Категорії 
«ефективність», «оптимізація» чимраз 
частіше вживаються представниками 
органів державної влади, для дося
гнення найбільш високих позитивних 
характеристик їхньої діяльності та під
вищення результативності. Керівни
цтвом країни обрано шлях до забезпе
чення ефективної роботи державних 
органів. Про це свідчать прийняття 
указів Президента «Про оптимізацію 
системи центральних органів вико
навчої влади» від 09.12.10, «Про План 
заходів із виконання обов’язків та 
зобов’язань України, що випливають 
з її членства в Раді Європи» від 
12.01.11, реформа судової влади з 
прийняттям Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 07.07.10, 
а також реалії сьогодення. 

Робота над підвищенням ефектив
ності діяльності державних органів 

повинна тривати постійно, що дозво
лить уникнути необхідності проведення 
періодичних кардинальних реформ, 
досягти збалансованості фінансуван
ня та звести до мінімуму збої їхнього 
функціонування. 

Актуальність цього дослідження 
обумовлюється тим, що проблеми 
підвищення ефективності діяльності 
стосуються також і органів прокура
тури. Здебільша вони подібні до загаль
них проблем, що існують в органах 
держави, проте з характерними особ
ливостями. До таких слід віднести: 
по-перше, постійне зростання наван
таження на прокуратуру; по-друге, 
великий обсяг технічної (ручної), не-
автоматизованої роботи; по-третє, за
безпечення дієвого контролю за рухом 
документів, дотриманням строків, онов
ленням правової інформації. Підвищен
ня ефективності роботи органів дер
жави, зокрема і прокуратури, може 
проявлятись у різних аспектах – орга
нізаційних, функціональних, інформа
ційних, матеріальних, нормативних, 
кадрових (кваліфікаційних) та інших, 
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проте комплексний підхід здатний 
оптимізувати роботу і досягти найбіль
шої їх ефективності. 

Підвищення ефективності діяль
ності прокуратури має різні аспекти, 
що їх, залежно від масштабу засто
сування, можна переділити на загальні 
(стосуються діяльності прокуратури в 
цілому), спеціальні (стосуються діяль
ності прокуратури в окремих напрям
ках), індивідуальні (стосуються визна
ченого працівника). Зокрема, одним із 
загальних сучасних аспектів підвищення 
ефективності функціонування проку
ратури є інформатизація. 

Питання інформатизації як засобу 
підвищення ефективності діяльності 
прокуратури були предметом науко
вих досліджень учених-юристів В. За-
городного, А. Карпуся, В. Цимбалюка 
та інших, проте на сьогодні бракує 
спеціальних досліджень у цій сфері. 

Метою цієї статті є аналіз загаль
них положень і прикладних аспектів 
інформатизації діяльності прокуратури 
як засобу підвищення ефективності її 
функціонування. 

Поняття інформатизації є комп
лексним, охоплює різні сфери суспіль
них відносин і на законодавчому рівні 
визначається як сукупність взаємо
пов’язаних організаційних, правових, 
політичних, соціально-економічних, 
науково-технічних, виробничих проце
сів, що спрямовані на створення умов 
для задоволення інформаційних потреб, 
реалізації прав громадян і суспільства 
на основі організації, розвитку, вико
ристання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів та інформаційних техноло
гій, створених на основі застосування 
сучасної обчислювальної та комуні
каційної техніки. 

Основною метою інформатизації 
прокуратури є формування високо
ефективного автоматизованого інфор
маційно-обчислювального середови
ща, здатного найбільш повно й опера
тивно задовольнити інформаційні по
треби органів прокуратури всіх рівнів 
для здійснення ними їхніх функцій і 
повноважень [1, с. 166]. 
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Сьогодні не викликає сумнівів по
тенціал інформаційних технологій як 
ефективного засобу в забезпеченні 
діяльності прокуратури. До основних 
напрямів інформатизації прокуратури 
слід віднести такі: 

1. Інформаційний. Суть: висвітлення 
публічної інформації, що підсилює
ться з прийняттям Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» 
від 13.01.11. Переваги: об’єктивність 
інформації (не спотвореної ЗМІ); ско
рочення затрати часу; безпосередній 
зв’язок із громадськістю. 

2. Комунікативний (електронний 
документообіг). Суть: забезпечення 
сучасного взаємозв’язку прокуратури 
з іншими суб’єктами суспільних відно
син, у яких вона бере участь, а також 
відомчий інформаційний простір. Про
являється у двох аспектах: зовнішнім і 
внутрішнім: 

а) зовнішній полягає у створенні 
автоматизованої системи оброблення 
вхідної, вихідної кореспонденції, елек
тронних документів, забезпеченні он-
лайн звернення до органів прокурату
ри громадян, юридичних осіб, органів 
держави. Переваги: скорочення за
трат часу (працівників прокуратури та 
інших осіб); уникнення поштових ви
трат; відсутність фізичних черг; фіксація 
строків розгляду; 

б) внутрішній полягає в обробленні 
внутрішніх інформаційно-докумен
тальних потоків, контролі за виконав
чою дисципліною, оперативному обмі
ні службовою інформацією.Залежно 
від мети обміну службовою інформа
цією його можна переділити на інфор
мативний та контрольний. Перший 
стосується забезпечення, оперативних 
працівників із необхідними внутрішніми 
нормативними документами, постійний 
доступ до баз даних правової інфор
мації (нормативно-правові акти, ана
літичні матеріали, позитивний досвід, 
електрона бібліотека тощо). Другий – 
надання прокуратурою вищого рівня 
в електронному вигляді різного роду 
завдань, доручень щодо проведення 
перевірок, узагальнень, аналітичної 
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роботи тощо. Переваги: швидкість 
передавання інформації; економія роз
хідних матеріалів (витрат тиражування); 
автоматизований облік. 

3. Електронний архів. Суть: база 
даних, яка містить електронну копію 
всіх наглядових проваджень, звернень 
громадян, актів прокурорського реа
гування, кримінальних справ, окремих 
процесуальних документів слідства 
(доручення, подання) тощо. Переваги: 
збереження даних від втрат; усуває 
необхідність постійного збереження 
документів у фізичному стані; спрощує 
доступ і пошук необхідних справ. 

4. Електронна звітність. Суть: 
подання звіту форми «П» та «СЛ» в 
електронному вигляді (без дублюван
ня паперовим). Переваги: збереження 
витратних матеріалів; скорочення часу 
звітності; перебування на робочому місці. 

Науковці вирізняють й інші напрям
ки інформатизації органів прокурату
ри, а саме: конференц-зв’язок і відео-
конференц-зв’язок із метою проведення 
колегій, нарад та інших заходів, що 
вимагає візуального спілкування. Ство
рення та діяльність офіційних Інтер-
нет-представництв. Акумулювання орга
нами прокуратури в електронному 
варіанті актів індивідуально-розпо
рядчого характеру, що видані органа
ми влади, управління та самовряду
вання всіх рівнів, а також державними 
підприємствами, установами та органі
заціями. Дистанційна форма підвищен
ня кваліфікації, обміну позитивним 
досвідом [2, с. 168–169; 3, с. 17]. 

Проте використання відеозв’язку 
в допиті свідків, потерпілих, які пе
ребувають в іншій місцевості, на наш 
погляд, не є виправданим, оскільки 
вказана слідча дія потребує живого 
спілкування, психологічного, вербаль
ного та невербального взаємозв’язку. 

Отже, інформатизація органів про
куратури охоплює широкі можливості 
застосування, забезпечить подолання ви
сокого навантаження прокуратури, знач
ного обсягу технічної роботи, створить 
ефективний контроль за рухом доку
ментів, дотримання строків та інше. 

Наприклад передавання одного факсу з 
5 аркушів триває від 15 до 25 хвилин. 
Передавання такого факсу в підпорядко
вані прокуратури триває від 3,5 до 5,8 го
дини. Своєю чергою, кінцевому адресату 
(звичайно прокурорам районної ланки) 
необхідно затратити не менше часу для 
відправлення відповіді. Вартість цього 
зв’язку теж буде суттєвою [4]. Отже, 
заходами інформатизації досягаються 
зниження витрат державного бюджету, 
реалізація завдань прокуратури у ско
рочені строки, дієвий контроль та управ
ління документообігом. 

Правову основу інформатизації, 
зокрема й органів прокуратури, ста
новлять нормативно-правові акти різ
ної юридичної сили. Зокрема, до між
народних актів слід віднести Рекомен
дацію Комітету міністрів Ради Європи 
з питань е-урядування від 15.12.04, 
Окінавську хартію глобального інфор
маційного суспільства, прийняту ліде
рами країн G8 від 22.07.00, Деклара
цію про європейську політику у сфері 
нових інформаційних технологій від 
06.05.99. До нормативно-правових ак
тів національного законодавства нале
жать закони України «Про Націо
нальну програму інформатизації» від 
04.02.98, «Про Концепцію Національ
ної програми інформатизації» від 
04.02.98, «Про електронні документи 
та електронний документообіг» від 
22.05.03, «Про електронний цифровий 
підпис» від 22.05.03, «Про телекомуні
кації» від 18.11.03. 

Слід зазначити, що відомчими 
нормативними актами органів проку
ратури передбачено використання 
автоматизованої системи електрон
ного документообігу, реєстрації та 
пошуку даних (Інструкція з діловод
ства в органах прокуратури України, 
затверджена наказом № 18 виконувача 
обов’язків Генерального прокурора 
України від 01.04.10,– надалі Інструкція 
з діловодства), проте на регіонально
му рівні їх створення не забезпечено. 
Згідно з п. 3.4 наказу Генерального 
прокурора України «Про організацію 
роботи органів прокуратури України 
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з реалізації принципу гласності» від 
14.0706 № 11 гн на центральному та рівні 
прокуратур областей, передбачено 
систематичне збирання та розміщен
ня новин у розділах WEB-сайтів органів 
прокуратури. Однак у цьому плані 
доцільно висвітлювати інформацію 
про діяльність найнижчої ладки орга
нів прокуратури (прокуратур районів, 
міст). Згідно з п. 1.3 наказу Генераль
ного прокурора України «Про організа
цію роботи з питань первинного облі
ку, ведення статистичної звітності в 
органах прокуратур з нагляду за обліком 
злочинів» від 26.12.05 № 1/3 гн стати
стичні звіти передаються прокурорам 
вищого рівня у паперовому та елек
тронному вигляді, але поступово слід 
переходити повністю на електронну 
звітність. 

Для забезпечення інформатизації 
органів прокуратури необхідно: по-пер
ше, забезпечити доступ до відповідної 
мережі кожного працівника прокура
тури; по-друге, створити індивідуаль
ний електронний робочий стіл зі з’єд
нанням із відомчим інформаційним про
стором органів прокуратури; по-третє, 
на законодавчому рівні закріпити пра
вові можливості формування зберіган
ня та використання баз даних у діяль
ності органів прокуратури, реєстрації та 
розгляду звернень громадян, юридич
них осіб приватного і публічного права, 
поданих в електронній формі; по-чет
верте, забезпечити прийняття відпо
відного відомчого нормативного акта. 

Однією з найбільш відомих комп’ю
терних систем, що використовуються 
для автоматизації роботи прокуратури 
є PROMIS (Prosecutor’s Management 
Information System), розроблена на 
початку 1970-х років за грантом Адміні
страції допомоги правоохоронним 
органам Міністерства юстиції США 
(U. S. Department of Justice Law Enforce
ment Assistance Administration, LEAA). 
Головним призначенням PROMIS є 
нагромадження всієї інформації, з якою 
працює прокурор. Функціями PROMIS 
є відстеження стану справи, виконаних і 
запланованих дій. PROMIS із певними 
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доробками було запроваджено в Кана
ді, Австралії, Бразилії, Великій Британії 
та інших країнах [5, с. 266–267]. 

Тому слід зазначити, що інформа
тизація роботи прокуратури досить 
давно поширена у розвинених країнах 
світу. Інформаційні технології постій
но розвиваються і вдосконалюються. 
Важливою умовою якісного процесу 
інформатизації є його стандартизація, 
оскільки це забезпечує сумісність об
міну та використання даних, підвищен
ня рівня захисту інформації та можли
вості ефективного управління нею. 

Отже, для впровадження в діяль
ність органів прокуратури інформа
ційних систем необхідно використову
вати міжнародні та загальнодержавні 
стандарти, до яких відносять: стандар
ти даних – забезпечують сумісність 
даних, можливість інтеграції інфор
маційних систем органів прокуратури 
та органів державної влади; технічні 
стандарти – стосуються технічного та 
програмного забезпечення; стандарти 
безпеки – надають можливість застос
ування різних заходів захисту даних; 
стандарти оброблення даних – перед
бачають уніфіковані вимоги до робо
ти з даними тощо. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
інформатизація забезпечує досягнен
ня максимально можливої автомати
зації інформаційно-організаційних про
цесів у діяльності органів прокурату
ри. Створення сучасних систем управ
ління правозастосовною діяльністю 
та документообігом, автоматизованих 
системи в органах прокуратури, тех
нічне вдосконалення систем комуні
кацій для забезпечення оперативності 
у роботі є одним із основних напрямів 
підвищення ефективності функціону
вання прокуратури. Для вирішення 
цього завдання є необхідним залучен
ня техніків, правників, економістів та 
інших фахівців. Проблеми у цій сфері – 
великий масштаб роботи, низький 
рівень фінансування, відсутність під
готовлених кадрів і недостатня рег
ламентація в нормативно-правових 
актах (особливо відомчого характеру). 
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Статтю присвячено аналізові загальних положень і прикладних аспектів ін
форматизації діяльності прокуратури як засобу підвищення ефективності її функ
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Статья посвящена анализу общих положений и прикладных аспектов инфор-
матизации деятельности прокуратуры как средства повышения эффективности ее 
функционирования. 
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Kravchuk V. Informatization as a means of increasing the efficiency of the prosecu
tor’s activity 

The article analyzes the terms and applied aspects of informatization of the prosecu
tor's activity as a means of improving efficiency of their functioning. 

Key words: optimization of the activity prosecutors, the effectiveness of activity 
prosecutors, informatization prosecutor's office. 
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