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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Реформування органів прокуратури неможливе без 

належного реформування системи їх кадрового забезпечення, адже успішна 
реалізація повноважень прокурорськими працівниками залежить від 
правильної організації проходження служби в прокуратурі. Від її належного 
законодавчого закріплення залежить функціонування всієї системи органів 
прокуратури і зрештою виконання поставлених державних завдань у рамках 
Закону України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». 

Чинне законодавство, що регулює саме проходження служби в органах 
прокуратури України, багато в чому застаріло. Юридично не вирішено багато 
проблем, що виникають при прийомі на роботу і проходженні служби в 
органах прокуратури, при атестації кадрів органів прокуратури, застосуванні 
до працівників органів прокуратури заходів заохочення і дисциплінарної 
відповідальності. 

На підставі викладеного виникає необхідність комплексного 
дослідження адміністративно-правового регулювання служби в органах 
прокуратури України, а також пошуку ефективних форм управлінського і 
законодавчого впливу на службові відносини в прокуратурі в цілях їх 
стабілізації і поліпшення в сучасних умовах. Визначені обставини свідчать про 
актуальність дисертаційного дослідження і обґрунтовують вибір наукового 
пошуку. 

Окремі аспекти адміністративно-правових засад діяльності органів 
прокуратури, досліджувались у працях, таких вчених, як В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, Р.І. Басараб, О.В. Баулін, 
О.І. Безпалова, В.Г. Бесарабов, В.М. Бесчастний, М.М. Бурбика, В.М. Гаращук, 
О.П. Гетманець, Л.Р. Грицаєнко, Ю.М. Грошевой, С.М. Гусаров, К.Ф. Гуценко, 
Ю.Б. Данильченко, С.Ф. Денисюк, В.В. Долежан, О.Ю. Дрозд, І.В. Ємел’янов, 
Д.І. Єрмаков, В.К. Звирбуль, М.Ю. Івчук, О.С. Іщук, С.В. Ківалов, В.В. Клочков, 
А.Т. Комзюк, М.В. Косюта, О.В. Кошман, О.В. Кузьменко, А.М. Куліш, 
К.Б. Левченко, Н.М. Ленчевська, М.В. Лошицький, О.В. Мазурік, В.І. Малюга, 
І.Є. Марочкін, С.О. Марченкова, О.І. Медведько, А.Ф. Мельник, 
О.І. Миколенко, О.Р. Михайленко, М.І. Мичко, О.М. Музичук, В.Т. Нор, 
Ю.Є. Полянський, Г.В. Попов, Є.М. Попович, Г.П. Середа, В.Л. Синчук, 
О.Ю. Синявська, В.В. Сухонос, О.О. Юхно та ін. Однак, незважаючи на 
достатньо велику кількість наукових праць, що досліджують з різних напрямків 
діяльність органів прокуратури України, питання адміністративно-правового 
аспекту проходження служби в органах прокуратури України, в тому числі 
шляхом їх адміністративно-правового закріплення та реалізації, висвітлені 
фрагментарно, в межах більш широкої правової проблематики, відповідно, 
залишились невирішеними проблеми теоретичного, організаційного і правового 



2 

характеру проходження служби в органах прокуратури, що підкреслює 
доцільність наукового пошуку з досліджуваних питань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 
виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 
2011–2015 роки, затверджених постановою загальних зборів Національної 
академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14–10, пп. 1.2, 1.6 
Додатку 1 Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів 
внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, затверджених наказом 
МВС України від 16 березня 2015 р. № 275, п. 1.1 Пріоритетних напрямків 
наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх 
справ на 2015–2019 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного 
університету внутрішніх справ 24 квітня 2015 р., комплексних науково-
дослідних тем Харківського національного університету внутрішніх справ: 
«Правоохоронна функція української держави» (номер державної реєстрації 
0113U008192), «Законотворча та законодавча діяльність в Україні» (номер 
державної реєстрації 0113U008189), «Реалізація та удосконалення 
адміністративного законодавства України» (номер державної реєстрації 
0113U008197). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного 
університету внутрішніх справ 25.09.2014 р. (протокол № 10). 

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 
в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України, практики його 
реалізації та узагальнення основних положень праць науковців визначити 
сутність та особливості адміністративно-правових засад проходження служби 
в органах прокуратури, виробити пропозиції та рекомендації щодо оптимізації 
їх адміністративно-правового закріплення та підвищення ефективності 
організації проходження служби. 

Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені такі 
основні задачі:  

 розкрити вплив історичного розвитку держави на формування 
інституту проходження служби в органах прокуратури; 

 охарактеризувати поняття та сутність проходження служби в органах 
прокуратури; 

 систематизувати принципи проходження служби в органах 
прокуратури України; 

 виявити недоліки адміністративно-правового регулювання 
проходження служби в органах прокуратури України; 

 розкрити сутність та значення проведення атестації в органах 
прокуратури; 

 окреслити стан матеріального та соціального забезпечення 
працівників органів прокуратури та виробити шляхи приведення їх у 
відповідність до європейського законодавства; 

 охарактеризувати правове регулювання, як заохочення працівників 
органів прокуратури так і застосування до них дисциплінарних стягнень; 
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 з’ясувати мiжнаpодно-пpавовi стандарти проходження служби в 
органах прокуратури; 

 напрацювати шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, 
яке регулює проходження служби в органах прокуратури. 

Об’єктом дослідження є адміністративно-правові відносини, які 
виникають у сфері проходження служби в органах прокуратури України.  

Предметом дослідження є адміністративно-правовий аспект 
проходження служби в органах прокуратури України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є як 
загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання. Системний підхід до 
їхнього застосування дає можливість досліджувати проблеми в єдності їхнього 
соціального змісту і юридичної форми, здійснити ґрунтовний аналіз особливостей 
проходження служби в органах прокуратури України. Метод сходження від 
абстрактного до конкретного, гносеологічний та логіко-семантичний метод 
дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3 та 2.2) дозволили поглибити понятійний 
апарат, зокрема визначити поняття принципу державної правоохоронної служби в 
органах прокуратури, визначити місце атестації в проходженні служби в органах 
прокуратури, охарактеризувати поняття і суть служби в органах прокуратури 
України, а також встановити історико-правові аспекти становлення інституту 
проходження служби в органах прокуратур. Порівняльно-правовий метод та 
інформаційний підхід (підрозділи 1.1 та 3.1) покладено в основу аналізу процесів 
становлення та еволюції інституту проходження служби в органах прокуратури 
України, а також компаративного аналізу міжнародно-правових стандартів 
проходження служби в органах прокуратури. Методи класифікації, групування, 
системно-структурний, системно-функціональний (підрозділи 2.1–2.4) дозволили 
надати загальну характеристику правовому регулюванню проходження служби в 
органах прокуратури та запропонувати підхід до їх класифікації. Метод 
статистичного аналізу (підрозділи 2.2–2.4 та 3.1) було використано під час роботи 
з офіційно-статистичними матеріалами, звітами Генеральної прокуратури України 
та статистичною інформацією центрів соціологічних досліджень. Використання 
індуктивного методу (підрозділ 3.2) дозволяє підтвердити висновок про 
необхідність удосконалення проходження служби в органах прокуратури України.  

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять 
наукові праці фахівців у галузі філософії, теорії управління, загальної теорії 
держави і права, адміністративного та кримінального права, інших галузевих 
правових наук, у тому числі зарубіжних дослідників.  

Нормативною основою дослідження стали загальні та спеціальні 
нормативні джерела: Конституція України, чинні законодавчі та підзаконні 
нормативно-правові акти, а також проекти нормативних актів, що визначають 
правові засади діяльності органів прокуратури України в умовах 
реформування усієї системи правоохоронних органів. У ході дисертаційного 
дослідження було також використано законодавство низки зарубіжних країн, 
досвід яких щодо забезпечення проходження служби в органах прокуратури 
може бути використаний в Україні.  
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Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення 
практичної діяльності органів прокуратури, досвід зарубіжних країн, політико-
правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали.  

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є одним із перших у вітчизняній науці адміністративного права 
комплексних досліджень адміністративно-правових аспектів проходження 
служби в органах прокуратури України в умовах її реформування. У результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень і 
висновків, запропонованих особисто здобувачем. Зокрема: 

уперше: 
 охарактеризовано сучасне правове регулювання заохочення в 

органах прокуратури. Наголошено, що процедура заохочення в органах 
прокуратури і взагалі у всій системі проходження служби в державних органах 
потребує більшої уваги, у зв’язку з чим обґрунтовано необхідність прийняти 
Концепцію розвитку державної служби на час інтеграції Європейського 
законодавства у правову систему нашої держави, згідно з якою передбачити 
створення єдиної системи заохочень державних службовців; 

 розкрито зміст визначення державного службовця органів 
прокуратури як громадянина України, що заміщає в установленому порядку 
включену в штат посаду в системі органів прокуратури України, має класний 
чин, здійснює від імені держави правоохоронну діяльність і надані йому 
повноваження по забезпеченню верховенства права, законності, дотриманню 
прав і законних інтересів громадян, суспільства і держави, і отримує грошове 
забезпечення за рахунок держави;  

 визначено поняття служби в органах прокуратури України – як 
професійну правоохоронну діяльність органів прокуратури України, 
направлену на забезпечення верховенства права, законності, дотримання прав і 
законних інтересів громадян, суспільства і держави; 

удосконалено: 
 розуміння принципів державної служби в органах прокуратури 

України – це нормативно закріплені основні положення, що стосуються 
організації і проходження державної служби в органах прокуратури України і 
роблять стабільними державно-службові відносини в цій системі. Розкрито 
наступні принципи державної служби, що відносяться до службово-правових 
відносин в органах прокуратури: пріоритет прав і свобод людини та 
громадянина; рівний доступ громадян, що володіють державною мовою, до 
служби і рівні умови її проходження в органах прокуратури незалежно від 
раси, національності, походження, майнового стану, місця проживання, 
відношення до релігії, переконань, приналежності об’єднанням, а також від 
інших обставин, не пов’язаних з професійними і діловими якостями службовця 
органів прокуратури; професіоналізм і компетентність; стабільність служби в 
органах прокуратури; доступність інформації про службу в органах 
прокуратури; взаємодія з громадськими об'єднаннями і громадянами; гарантії 
незалежності органів прокуратури;  
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 визначення місця органів прокуратури в системі органів влади, у 
зв’язку з чим наголошено, що органи прокуратури України не відносяться ні 
до законодавчої, ні до виконавчої, ні до судової гілки влади і є особливим 
видом державної правоохоронної служби. Прокуратура в системі органів 
влади є системою державних органів, що стоїть окремо, яка має свої 
специфічні цілі і завдання, призначення і організаційну структуру; 

 обґрунтування необхідності виділення окремих видів відпусток, що 
надаються працівникам органів прокуратури: творча відпустка, відпустка для 
навчання, відпустка на період участі в передвиборній кампанії як кандидат у 
депутати тощо. 

дістало подальшого розвитку: 
 визначення місця органів прокуратури в системі органів державної 

влади, у зв’язку з чим акцентовано увагу на особливостях проходження 
служби в органах прокуратури; 

 розуміння, того що інститут проходження служби в органах 
прокуратури історично формувався з моменту формування органів 
прокуратури в складі СРСР і служби прокурорських чинів і продовжує своє 
формування в законодавстві про прокуратуру сучасної України; 

 положення щодо гострої необхідності на шляху до євроінтеграції 
якнайшвидше імплементувати Європейські стандарти у сфері проходження 
служби в органах прокуратури України.  

Практичне значення одержаних результатів полягають у тому, що 
викладені в дисертаційному дослідженні висновки і пропозиції можуть бути 
використані у:  

 науково-дослідній діяльності – для подальшого опрацювання 
проблемних питань, пов’язаних із правовим регулюванням проходження 
служби в органах прокуратури України;  

 правотворчості – у ході вдосконалення чинного адміністративного 
законодавства, яке регламентує проходження служби в органах прокуратури;  

 правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності 
діяльності органів прокуратури, створення умов для проходження служби в 
органах прокуратури з урахуванням сучасних міжнародних стандартів (акт 
впровадження у практичну діяльність прокуратури Харківського району 
м. Харкова від 01.06.2016);  

 навчальному процесі – під час підготовки підручників і навчальних 
посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Судові та правоохоронні 
органи України»; вони вже використовуються в ході проведення занять із 
зазначених дисциплін у Харківському національному університеті внутрішніх 
справ. Їх враховано також у навчально-методичних розробках (акт 
впровадження в навчальний процес Харківського національного університету 
внутрішніх справ від 12.05.2016). 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розроблення проблеми в 
цілому, окремих її аспектів, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені 
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дисертантом на науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми 
адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 
України» (Харків, 2015); «Правоохоронна функція держави: теоретико-
методологічні та історико-правові проблеми» (Харків, 2015); Актуальні проблеми 
сучасної науки в дослідженнях молодих учених (Харків, 2016). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в п’яти статтях, 
опублікованих у фахових виданнях України та науковому періодичному 
виданні іншої держави, а також трьох тезах наукових повідомлень на науково-
практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатка. Повний обсяг дисертації – 197 сторінок, з яких основного змісту – 164 
сторінки. Список використаних джерел складається з 289 найменувань і займає 
29 сторінок, додаток викладено на 4 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються 
її зв’язок з науковими планами та програмами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 
окреслюються методи дослідження, наукова новизна та практичне значення 
одержаних результатів, їх апробація, структура дисертації. 

Розділ 1 «Адміністративно-правові засади проходження служби в 
органах прокуратури України» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історико-правові аспекти становлення інституту 
проходження служби в органах прокуратури» аргументовано, що система 
проходження служби, як в державних органах взагалі, так і в органах 
прокуратури України, зокрема, мала ряд притаманних виключно їй особливостей. 
Насамперед це було пов'язане саме з політичною ситуацією і подрібненістю 
українських земель, що історично перебували під контролем суміжних держав, 
там встановлювались моделі політичного устрою держави-узурпатора. 

Встановлено існування нерозривного зв'язку між політичною 
обстановкою в державі на різних етапах її розвитку та статусом органів 
прокуратури. Зазначено, що інститут проходження служби в органах 
прокуратури формувався паралельно з інститутом проходження служби в 
судових органах, у зв’язку з чим обґрунтовано, що реформування 
проходження служби в органах прокуратури України має відбуватись 
одночасно з реформуванням проходження служби не тільки всієї системи 
правоохоронних органів України, а й судової системи.  

Підрозділ 1.2 «Поняття та сутність проходження служби в органах 
прокуратури України» доведено, що у сучасних соціально-економічних 
умовах єдиним органом, який міг би забезпечити верховенство закону в нашій 
країні, є прокуратура. Акцентовано увагу, що особливий порядок проходження 
служби в органах прокуратури обумовлений тим, що прокуратура, не 
відносяться ані до законодавчої, ані до виконавчої, ані до судової влади, в той 
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же час прокуратура  виконує в державному механізмі особливу роль, 
визначену історичними традиціями і досвідом, рівнем функціонування 
правових інститутів і виконання ними своїх правоохоронних завдань, 
потребами розвитку суспільства.  

Обґрунтовано позицію, що організація проходження служби в органах 
прокуратури будується відповідно до певних ідейних основ, які виражають 
особливості правового становища органів прокуратури України. Саме на їх 
основі визначається компетенція прокуратури, повноваження прокурорських 
працівників, розвивається законодавство про прокуратуру і прокурорський 
нагляд, а отже і законодавство про проходження служби в органах 
прокуратури. У зв'язку з цим організація проходження служби в органах 
прокуратури є основою, фундаментом побудови прокуратури України і всіх 
напрямів її діяльності.  

У підрозділі 1.3 «Принципи проходження служби в органах прокуратури 
України» розглянуто основні етапи становлення та розвитку принципів 
проходження служби в органах прокуратури. Здійснено етимологічний аналіз 
визначення поняття «принципи», «принципи служби», «принципи 
проходження служби» тощо, на підставі чого запропоновано визначення 
поняття «принципи проходження служби в органах прокуратури. 

На підставі аналізу поглядів вчених щодо систематизації принципів 
проходження служби в різних органах державної влади та відповідного 
правового забезпечення, запропоновано власний перелік принципів 
проходження служби в органах прокуратури. Зазначено, що до принципів 
проходження служби в органах прокуратури слід відносити такі принципи: 
1) принцип верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і 
гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; 
2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності; 
3) територіальності; 4) презумпції невинуватості; 5) незалежності прокурорів, 
що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального 
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні 
службових обов’язків; 6) політичної нейтральності прокуратури; 
7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів 
законодавчої, виконавчої і судової влади; 8) поваги до незалежності суддів, що 
передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності 
судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, 
передбаченому процесуальним законом; 9) прозорості діяльності прокуратури, 
що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, 
вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити 
інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання; 
10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.  

Розділ 2 «Правове регулювання проходження служби в органах 
прокуратури» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Адміністративно-правове регулювання прийняття на 
службу до органів прокуратури України» здійснено аналіз наукових підходів 
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вчених до виокремлення окремих етапів проходження служби в державному 
апараті та в органах прокуратури України. 

Встановлено, що проходження служби в органах прокуратури України 
починається з прийняття на службу до відповідних органів. Окреслено 
сукупність умов, дотримання яких необхідне при виpiшеннi питання пpо 
зарахування на службу до органів пpокуpатуpи. Охарактеризовано особливості 
прийняття на службу до органів прокуратури з урахуванням посад на які 
здійснюється прийняття на службу. Наголошено, що проведення 
чотирирівневого відкритого конкурсу на зайняття посад керівників місцевих 
прокуратур, їх перших заступників та заступників повинно стати лише 
початком, який, також, повинен акумулювати в собі результати аналізу і 
узагальнення атестаційної роботи, тестування прокурорів, в якому у різній мірі 
відбиті вимоги загального характеру, які співвідносяться з вимогами, що 
пред'являються до всіх прокурорських працівників. 

Встановлено, що наявність правових прогалин і значної кількості норм 
відсилань в законодавчих актах дозволяє державним органам приймати 
відомчі акти, що надають необґрунтовано широкі повноваження, окремим 
посадовим особам у царині прийняття на службу. Доведено, що потрібна 
подальша уніфікація нормативних правових актів, що регулюють сферу 
проходження служби в органах прокуратури України. 

У підрозділі 2.2 «Адміністративно-правові засади атестації працівників 
органів прокуратури» відзначено, що в сучасних умовах необхідна комплексна 
робота з працівниками органів прокуратури, що включає формування і 
збереження кадрового потенціалу, зміцнення дисципліни та законності в її 
діяльності. Доведено, що визначальне місце в такій роботі належить атестації 
працівників органів прокуратури. Наведено теоретичне узагальнення наукових 
підходів до визначення поняття «атестація» та з’ясування її значення. 

З’ясовано, що процедура проведення атестації є недосконалою, у зв’язку з 
чим обстоюється позиція, що при атестуванні слід враховувати здобутки особи 
протягом усього часу проходження служби в органах прокуратури, а не в 
конкретний момент часу, бо особа-респондент може не витримати психо-
емоційної напруги при проведенні інтерв’ювання та негативно зарекомендувати 
себе при безпосередньому спілкуванні з атестаційною комісією. Обґрунтовано 
висновок щодо необхідності участі фахівця-психолога при проведенні атестації 
працівників органів прокуратури, що дозволить комплексно і всесторонньо 
оцінити конкретну особу. Дане положення повинне знайти своє відображення в 
змінах до нормативно-правових актів, що регламентують проходження служби 
в органах прокуратури, а саме в Положення про порядок проведення атестації 
працівників органів прокуратури України.  

У підрозділі 2.3 «Забезпечення соціально-економічних умов проходження 
служби в органах прокуратури України» визначено необхідність 
впровадження багатоаспектного матеріального стимулювання професійної 
діяльності працівників органів прокуратури України, тим самим мотивуючи їх 
до добросовісної служби і створення основи для кар’єрного зростання.  
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Зроблено висновок, що процес реформування правоохоронної системи 
вимагає створення належних умов праці та матеріального забезпечення 
працівників органів прокуратури, адже специфіка їх діяльності направлена на 
всебічне і неухильне додержання прав і свобод людини і громадянина, 
неупередженого ставлення при вирішенні кримінальних проваджень і 
представництва інтересів держави в суді. Доведено, що лише за умови 
належного матеріального та соціального забезпечення, гарантування 
незалежності прокурорських кадрів, можливе неухильне дотримання норм 
законодавства визначеними категоріями державних службовців. 

У підрозділі 2.4 «Правові засади заохочення та притягнення до 
відповідальності працівників органів прокуратури під час проходження 
служби» зазначено, що специфiка дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи та її 
особливе становище в деpжавi вимагає застосування особливого поpядку 
застосування заходiв заохочення до працівників органів прокуратури. 
Акцентовано увагу на тому, що вивченню заохочувальних адмiнiстpативних 
пpоцедуp в оpганах пpокуpатуpи пpидiлено надзвичайно мало уваги. 
Окреслено правові підстави заохочення працівників органів прокуратури. 
Розкрито адміністративно-правові засади порядку застосування 
заохочувальних заходів до працівників органів прокуратури. Запропоновано 
запровадити єдину системи заохочень державних службовців в Україні.   

Наголошено, що невiд’ємним елементом пpоходження служби в оpганах 
пpокуpатуpи є пpитягнення працівників органів прокуратури до 
дисциплінарної та iнших видiв вiдповiдальностi. Окреслено правові засади 
притягнення до відповідальності працівників органів прокуратури. З’ясовано, 
що притягнення працівника органів прокуратури до дисциплінарної 
відповідальності не виключає можливості притягнення його до 
адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених 
законом. Розкрито особливості дисциплінарного провадження щодо 
працівників органів прокуратури, які вчинили дисциплінарний проступок.  

Обґрунтовано висновок, що доцільніше, щоб питання службової 
дисципліни, заохочення і дисциплінарної відповідальності стали предметом 
спеціального закону, а не Закону України «Про прокуратуру», адже саме 
спеціальний вузькопрофільний нормативно-правовий акт матиме можливість 
урахувати всі особливості проходження служби в органах прокуратури. 

Розділ 3 «Напрями оптимізації адміністративно-правових аспектів 
проходження служби в органах прокуратури України» складається з двох 
підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правові стандарти проходження служби 
в органах прокуратури» проаналізовано ключові міжнародні правові 
документи, в яких закріплено стандарти проходження служби в органах 
прокуратури України. У результаті чого відзначено, що останнім часом 
переважна більшість держав віддає перевагу саме двостороннім договорам та 
угодам. Укладання відповідних угод між прокуратурами різних держав 
дозволяє сторонам надавати взаємну допомогу один одному з різних питань 
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прокурорської діяльності, а також розширювати міжнародне співробітництво, 
в тому числі налагоджувати обмін досвідом роботи, статистичною 
інформацією, методичними розробками, відомостями про чинне законодавство 
і законопроекти, сприяти підвищенню кваліфікації працівників органів 
прокуратури, вдосконаленню матеріально-технічного забезпечення. 

Констатовано, що в ході врахування положень міжнародно-правових актів, 
які встановлюють та закріплюють стандарти проходження служби в органах 
прокуратури забезпечення проходження служби в національному законодавстві, 
необхідно обов’язково брати до уваги загальну тенденцію уніфікації та інтеграції 
норм міжнародного та національного права. У зв’язку з цим запропоновано в 
законі України «Про прокуратуру» розширити ценз (віковий, стаж роботи, досвід 
та інше) на зарахування до лав органів прокуратури.  

Доведено, що треба створити розгалужену систему забезпечення 
неухильного дотримання вимог «Положення про класні чини працівників 
органів прокуратури України»  та відповідної Інструкції, зважаючи на те, що 
класні чини присвоюються у послідовному порядку з урахуванням ділових і 
особистих якостей працівника відповідно до займаних посад і стажу роботи.  

У підрозділі 3.2 «Шляхи удосконалення адміністративного 
законодавства, яке регулює питання проходження служби в органах 
прокуратури України» окреслено першочергові кроки в рамках оптимізації 
адміністративного законодавства, які необхідно здійснити з метою покращення 
процесу проходження служби в органах прокуратури. Запропоновано 
підтримувати постійні зв'язки з вищими навчальними закладами, з якими 
Генеральна прокуратура України перебуває у договірних відносинах щодо 
підготовки фахівців, брати участь у розробці і впровадженні спеціальних 
навчальних програм з урахуванням потреб практики діяльності органів 
прокуратури. Проводити необхідну організаційну та виховну роботу зі 
студентами зазначених навчальних закладів упродовж усього періоду навчання. 

Наголошено, що для перевірки морально-ділових, управлінських і 
організаторських якостей «Положенням про проведення конкурсу на пости 
місцевих прокурорів» передбачена співбесіда з членами Конкурсної комісії з 
відбору прокурорів, в яку входять як представники прокуратури, так і народні 
депутати, адвокати, правозахисники. Запропоновано до складу Конкурсної 
комісії додати психологів, які б безпосередньо, перед початком бесіди, мали 
можливість поспілкуватися з особою, адже не проведення психологічного 
тесту інколи дає лише поверхове уявлення про психо-емоційний стан особи.  

З метою підвищення ефективності роботи та покращення процедур 
проходження служби в органах прокуратури, обґрунтовано необхідність у 
вихованні кадрів використовувати кращі приклади етичності, професійності, 
відданості дорученій справі, скромності, честі та гідності працівників 
прокуратури. Одним із головних напрямів підвищення кваліфікації 
запропоновано вважати організацію навчання за спеціалізованими програмами 
професійної підготовки прокурорів і слідчих, а також працівників, зарахованих 
до кадрового резерву на керівні посади. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
наукового завдання – визначення сутності та особливостей проходження служби 
в органах прокуратури, а також шляхів її вдосконалення. В результаті 
проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій та 
рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Основні з них такі. 

Встановлено, що процедура проходження служби в органах прокуратури 
мала нерозривний зв’язок між політичною обстановкою та статусом 
прокуратури. Зазначено, що становленню прокуратури історично передувало 
становлення судової системи. Тож, при реформуванні системи органів 
прокуратури слід звертати увагу не лише на євроінтеграційну програму, а 
також враховувати ті історично усталені традиції, які створювались впродовж 
багатьох років на території сучасної України, та тенденцію тяготіння 
прокурорського корпусу до судової інстанції. 

Під проходженням служби в органах прокуратури України 
запропоновано розуміти діяльність компетентних осіб, які відповідають 
вимогам, що висуваються до даного роду служби, основним завданням яких є 
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, підтримання законності, 
збереження верховенства права, підтримання публічної безпеки як в середині 
держави, так і безпосередньо індивідуальна робота з окремими громадянами.  

Принципи проходження служби в органах прокуратури визначено, як 
керівні засади організації системи прийому на службу, просування, 
переміщення та звільнення зі служби в органах прокуратури, що знайшли своє 
закріплення в нормативно-правовій базі вітчизняного законодавства яке 
регламентує діяльність державних службовців, і безпосередньо прокурорський 
апарат. Принципи проходження служби в органах прокуратури запропоновано 
поділити на дві уніфіковані групи, а саме – загальні та спеціальні. До 
загальних принципів проходження служби в органах прокуратури України 
віднесено: 1) забезпечення законності та верховенства права; 2) захист та 
дотримання основоположних прав і свобод людини і громадянина; 
3) забезпечення конституційного права на рівний доступ громадян України до 
публічної влади, а саме заборона утиску з боку провладної верхівки, яка 
заснована на наданні привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками, які не впливають на професійне виконання співробітниками 
прокуратури покладених на них завдань. До спеціальних принципів 
проходження служби в органах прокуратури України віднесено: 
1) професіоналізм та обізнаність при виконанні покладених обов'язків; 
2) стабільність та впевненість у забезпеченні належних умов проходження 
державної служби в органах прокуратури; 3) відкритість та гласність щодо 
умов проходження служби в органах прокуратури; 4) взаємодія з 
громадськістю на засадах партнерства та безперервної співпраці; 
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5) незалежність працівників прокуратури від неправомірного втручання в їх 
професійну діяльність. 

Розкрито особливості прийому на службу до органів прокуратури 
України, які пов’язані з особливим правовим статусом органів прокуратури. 
Акцентовано увагу, що на службу до органів прокуратури може бути прийнята 
особа-громадянин України, що має вищу освіту, володіє державною мовою, 
має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності, 
прийняла Присягу прокурора, має спеціальний класний чин, та забезпечує 
неухильне дотримання принципів діяльності органів прокуратури. 

Виявлено проблемні питання, що виникають при проходженні служби в 
органах прокуратури, атестації прокурорських кадрів, при застосуванні до них 
заходів заохочення і дисциплінарної відповідальності.  

Зазначено обмеження і заборони, пов’язані зі службою в органах 
прокуратури, призначені для встановлення перешкод для зловживання 
владними повноваженнями і створення умов для незалежності службової 
діяльності від груп тиску. Крім того, вони гарантують здійснення працівником 
прокуратури своїх прав і покликані забезпечити ефективну службову 
діяльність. Тому необхідно розширити і конкретизувати коло обмежень і 
заборон, при проходженні служби в даних органах. У зв’язку з цим було б 
доцільно доповнити Закон України «Про прокуратуру» відміченими в 
законодавстві про державну службу обмеженнями і заборонами детально їх 
розробити і застосувати до працівників органів прокуратури. 

Встановлено, що атестація в органах прокуратури України – це 
процедура, що складається при проходженні правоохоронної служби в органах 
прокуратури України в процесі здійснення діяльності за оцінкою ділових, 
особистих, етичних якостей, результатів праці в цілях визначення рівня 
професійної підготовки і відповідності службовця прокуратури посади, 
рішення питання про привласнення класного чину, заохочення, підвищення 
ефективності управління. 

З метою вдосконалення соціально-економічних умов проходження 
служби в органах прокуратури, обґрунтовано необхідність доповнити ст. 83 
Закону України «Про прокуратуру», зазначивши, що працівники органів 
прокуратури забезпечуються житловою площею місцевими органами влади у 
першочерговому порядку. Їм також надається 50-процентна знижка плати за 
займане ними та членами їх сімей житло, комунальні послуги 
(водопостачання, газ, електричну та теплову енергію) і користування 
квартирним телефоном. 

Розроблено пропозиції по вдосконаленню законодавства України в 
частині, що регулюють питання проходження державної служби 
співробітниками органів прокуратури України. Запропоновано Закон України 
«Про прокуратуру» доповнити статтею «Заборони, пов'язані зі службою в 
органах прокуратури», такого змісту: Працівникам прокуратури 
забороняється: приймати участь на платній основі в діяльності комерційної 
організації; здійснювати підприємницьку діяльність; набувати у випадках, 
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встановлених законом,  коштовні папери, за якими може бути отриманий 
дохід; бути повіреним або представником у справах третіх осіб в 
структурному підрозділі прокуратури, в якому він обіймає посаду, якщо інше 
не передбачене вітчизняним законодавством;  отримувати у зв'язку з 
виконанням посадових обов'язків винагороди від фізичних і юридичних осіб 
(дарунки, грошову винагороду, позики, послуги, оплату розваг, відпочинку, 
транспортних витрат та інші винагороди). 

Доведено, що спеціальним нормативно-правовим актом, який зможе 
більш детально регламентувати адміністративно-процедурні процеси 
проходження служби в органах прокуратури повинен стати новий 
Дисциплінарний статут прокуратури України, який повинен бути спрямований 
на зміцнення службової дисципліни та на суттєву демократизацію 
взаємовідносин працівників як у прокуратурі взагалі, так і в окремих 
колективах. Останнє особливо важливо з огляду на реформування 
прокуратури, яке можна здійснити лише на демократичних засадах. І хоча 
тривалий час і в радянські, і в пострадянські часи вважалося, що основою 
основ організації прокуратури є централізм та пов’язана з цим 
єдиноначальність, в сучасних умовах постає потреба у переосмисленні 
окремих усталених стереотипів. Особливо це стосується зміни існуючого 
порядку притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності. 

Визначено необхідність здійснення імплементації в національне 
законодавство низки стандартів, які забезпечують проходження служби в 
органах прокуратури. Імплементацію доцільно проводити, базуючись на таких 
положеннях Декларації мінімальних стандартів безпеки та захисту прокурорів 
та їхніх сімей: держави мають вжити всіх необхідних заходів для того, щоб 
державні прокурори і члени їхніх сімей отримали фізичний захист з боку 
відповідних державних органів, якщо їхній особистій безпеці щось загрожує 
внаслідок належної реалізації їхніх функцій; якщо визначена потреба у заходах 
безпеки, держави мають вжити усіх кроків для надання такого необхідного 
захисту, включаючи залучення поліції або охоронців. У разі потреби держави 
мають також обладнати робочі місця і будинки прокурорів необхідними 
пристроями безпеки та мають надати прокурорам та членам їхніх сімей 
відповідні засоби особистого захисту; відповідний державний орган має бути 
уповноважений оцінювати ризики як для прокурорів загалом, так і для 
конкретних прокурорів та членів їхніх сімей, та переглядати усі оцінки через 
раціональні проміжки часу або у разі зміни обставин; відповідний державний 
орган має бути уповноважений надавати прокурорам та членам їхніх сімей 
інформацію, консультації та проводити навчання з питань особистої безпеки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Сіренко К. О. Проходження служби в органах прокуратури України: 
адміністративно-правове регулювання. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх 
справ. – Дніпропетровськ, 2016. 

Дисертацію присвячено визначенню особливостей адміністративно-
правового аспекту проходження служби в органах прокуратури України. 
Аналізується історичний досвід розвитку інституту державної служби в 
органах прокуратури України. Визначається місце державної служби 
прокуратури в системі державної служби України, розглядаються її основні 
ознаки і специфічні сторони, формулюється поняття державної служби в 
органах прокуратури і службовця органів прокуратури України. 
Розглядаються принципи проходження державної служби в органах 
прокуратури. Розкриваються особливості адміністративно-правового статусу 



15 

працівника прокуратури. Розглядаються проблемні питання, що виникають 
при проходженні служби в органах прокуратури, атестації прокурорських 
кадрів, при застосуванні до них заходів заохочення і дисциплінарної 
відповідальності. Аналізуються соціально-матеріальні умови служби 
прокурорських працівників в сучасних умовах і виробляються шляхи 
вдосконалення правових норм, що їх регулюють. На основі проведеного 
дослідження розроблені пропозиції по вдосконаленню законодавства України 
в частині, що регулюють питання проходження державної служби 
співробітниками органів прокуратури України. 

.Ключові слова: прокуратура, атестація, адміністративно-правове 
регулювання, система, міжнародні стандарти, служба, відповідальність, 
удосконалення. 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Сиренко Е. О. Прохождение службы в органах прокуратуры 
Украины: административно-правовое регулирование. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Днепропетровский государственный 
университет внутренних дел. – Днепропетровск, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию особенностей административно-
правовых аспектов прохождения службы в органах прокуратуры Украины. 
Определяется административно-правовые основания прохождения службы в 
органах прокуратуры Украины. Рассматриваются историко-правовые аспекты 
становления института прохождения службы в органах прокуратуры. 
Характеризуется понятие и суть службы в органах прокуратуры Украины, 
доказано, что в современных социально-экономических условиях 
единственным органом, который мог бы обеспечить верховенство закона в 
нашей стране, является прокуратура. Анализируются особенности принципов 
государственной правоохранительной службы в органах прокуратуры 
Украины. Рассмотрены основные этапы становления и развития принципов 
государственной правоохранительной службы в органах прокуратуры  

Формулируется понятие административно-правового регуляция 
прохождения службы в органах прокуратуры. В работе особое внимание 
уделяется административно-правовому регулированию формирования 
прокурорского аппарата и прохождение службы. Уточняется содержание 
аттестации как важнейшему звену в системе правовой оценки труда органов 
прокуратуры. Обосновывается необходимость внедрения многоаспектного 
материального стимулирования профессиональной деятельности органов 
прокуратуры Украины. Акцентируется внимание на правовом регулировании 
поощрения органов прокуратуры, порядок привлечения их к дисциплинарной 
и другой ответственности Предложены пути оптимизации системы поощрения 
и привлечения сотрудников прокуратуры к дисциплинарной ответственности. 

Определяются направления оптимизации административно-правовых 
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аспектов прохождения службы в органах прокуратуры Украины. Дается 
характеристика основных международно-правовых стандартов прохождения 
службы в органах прокуратуры. Проанализированы ключевые международные 
правовые документы, в которых закреплены стандарты прохождения службы в 
органах прокуратуры Украины. Формулируются перспективные направления 
оптимизации существующего механизма прохождения службы в органах 
прокуратуры. Даются предложения по путям усовершенствования 
административного законодательства, которое регулирует вопрос 
прохождения службы в органах прокуратуры Украины.  

Ключевые слова: прокуратура, аттестация, административно-
правовое регулирование, система, международные стандарты, служба, 
ответственность, усовершенствование. 

 
SUMMARY 

 
Sіrenko K. O. Раssіng of servіce іn agencies of Рrosecutor’s Offіce of 

Ukrаіne: аdmіnіstrаtіve аnd legаl regulation. – The manuscript. 
The thesіs is for cаndіdаte degree of legal sciences, sрecіаlity 12.00.07 – 

Аdmіnіstrаtіve Lаw аnd Рrocedure; Fіnаncіаl Lаw; Іnformаtіonаl Lаw. – The 
Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs. – Dnipropetrovs’k, 2016. 

The thesіs deals with determіnіng the feаtures of аdmіnіstrаtіve аnd legаl 
аsрect раssіng of servіce of the рrosecutor’s offіce іn Ukrаіne. Hіstorіcаl exрerіence 
of develoрment of іnstіtute of government servіce іs аnаlysed іn the orgаns of offіce 
of рublіc рrosecutor of Ukrаіne. The locаtіon of government servіce of offіce of 
рublіc рrosecutor іs determіned іn the system of government servіce of Ukrаіne, 
exаmіned іt bаsіc sіgns аnd sрecіfіc sіdes, the conceрt of government servіce іs 
formulаted іn the orgаns of offіce of рublіc рrosecutor аnd offіce worker of orgаns 
of offіce of рublіc рrosecutor of Ukrаіne. Рrіncірles of раssіng of government 
servіce аre exаmіned іn the orgаns of offіce of рublіc рrosecutor. The feаtures of 
аdmіnіstrаtіve аnd legаl stаtus of worker of offіce of рublіc рrosecutor oрen uр. 
Рroblem questіons, whіch аrіse uр аt раssіng of servіce іn the orgаns of offіce of 
рublіc рrosecutor, аttestаtіon of рublіc рrosecutor's shots, аre exаmіned, аt 
аррlіcаtіon to them of meаsures of encourаgement аnd dіscірlіnаry resрonsіbіlіty. 
The socіаl-fіnаncіаl terms of servіce of рublіc рrosecutor's workers аre аnаlysed іn 
modern terms аnd the wаys of рerfectіon of legаl norms аre рroduced, thаt they аre 
regulаted. On the bаsіs of the conducted reseаrch the develoрed suggestіons аre on 
рerfectіon of legіslаtіon of Ukrаіne іn раrt, thаt regulаte the questіon of раssіng of 
government servіce the emрloyees of orgаns of offіce of рublіc рrosecutor of 
Ukrаіne. 

Keywords: рrosecutor’s offіce, аdmіnіstrаtіve аnd legаl regulation, 
іnternаtіonаl stаndаrds, servіce, resрonsіbіlіty, іmрrovement, аttestаtіon. 


