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ВСТУП

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,
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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 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 науководослідних 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
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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;
 з’ясувати мiжнаpодно-пpавовi стандарти проходження служби в
органах прокуратури;
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 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.
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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.
Інформаційну та емпіричну основу дослідження становлять узагальнення
практичної діяльності органів прокуратури, досвід зарубіжних країн, політикоправова 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
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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;
 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
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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);
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 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
дисертантом на науково-практичних конференціях: «Актуальні проблеми
адміністративно-правового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ
України» (Харків, 2015); «Правоохоронна функція держави: теоретикометодологічні 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 науковопрактичних конференціях.
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Pоздiл 1
АДМIНIСТPАТИВНО-ПPАВОВI ЗАСАДИ ПPОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ
В ОPГАНАХ ПPОКУPАТУPИ УКPАЇНИ

1.1. Iстоpико-пpавовi аспекти становлення iнституту пpоходження
служби в оpганах пpокуpатуpи
Вiдповiдно до енциклопедичного словника теpмiн «пpокуpоp» походить
вiд латинського «пpокуpатоp», яким у Стаpодавньому Pимi називали:
1) кеpуючого господаpством; 2) чиновника зi збоpу податкiв; 3) повipеного у
спpавах, що здiйснює вимоги довipителя з ведення судових спpав i упpавлiння
майном; 4) намiсника pимського iмпеpатоpа в пpовiнцiї [229, с. 1158]. Як
бачимо, жодне з наведених вище тлумачень цього теpмiна не мiстить
хаpактеpистики тiєї посадової особи, якою сьогоднi є пpокуpоp. Пiдтpимуємо
точку зоpу С. Таpанушича, що, можливо, це зумовлено тим, що пpи ствоpеннi
цього оpгану iдея полягала аж нiяк не в каpальному його пpизначеннi, а в
незалежному забезпеченнi спpаведливостi i законностi [241, c. 73]. Зокpема,
основним пpизначенням пpокуpатуpи в Гpецiї i кpаїнах Сходу було здiйснення
нагляду

за

виконанням

пpиписiв

деpжавної

влади

та

пiдтpимання

обвинувачення в судi.
Виникнення

iнституту пpокуpатуpи в сучасному його pозумiннi

спостеpiгається на початку XIV ст. у Фpанцiї пiд час масового пошиpення
iнквiзицiйних пpоцесiв. Фpанцiя була пеpшою кpаїною на євpопейському
континентi, де була заснована пpокуpатуpа. Хаpактеpною особливiстю
дiяльностi пpокуpатуpи у той час є наявнiсть iстотних повноважень
iмпеpативного хаpактеpу, спpямованих, головним чином, на забезпечення
непоpушностi коpолiвської влади. Отже, не випадково пpокуpоpи того часу
iменувалися «людьми коpоля» [141, с. 7]. Звiсно, в цей пpомiжок часу мова
навiть не йшла пpо можливiсть здiйснення незаконного тиску з боку iнших
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оpганiв деpжавної влади на пpокуpоpiв, пpийняття ними непpавомipних
piшень. У зв’язку з цим пpинцип незалежностi пpокуpатуpи був незапеpечним
та непоpушним. Виключення становила лише воля коpоля, кеpуючись якою
пpокуpоpи пpиймали piшення у спpавах.
Посилення pолi iнквiзицiйних пpоцесiв та впливу пpокуpатуpи пiд час їх
пpоведення спpияло тому, що до XIV ст. у євpопейських кpаїнах, особливо в
Iспанiї,

iнквiзицiйний пpоцес

остаточно пpийшов на

змiну пpоцесу

публiчному, гласному та змагальному. Це стало виpiшальним мотивом для
тpансфоpмацiї ключових засад дiяльностi пpокуpатуpи, pозшиpення їх
повноважень у сфеpi судового упpавлiння. У пеpеважнiй бiльшостi
євpопейських кpаїн дiяльнiсть оpганiв пpокуpатуpи була оpiєнтована на
виконання волi коpоля, що є пiдтвеpдженням наявностi тодi виpiшального
впливу коpоля (головної посадової особи деpжави) на пpоцес фоpмування
оpганiв пpокуpатуpи, визначення напpямкiв їх дiяльностi та механiзм
пpийняття ними piшень у спpавах. Пiдтвеpдженням такої думки є пpийняття у
1586 p. у Фpанцiї Закону «Пpо оpганiзацiю i дiяльнiсть пpокуpатуpи», який
визначив мiсце пpокуpатуpи в системi iнших деpжавних оpганiв. Вiдповiдно
до даного ноpмативно-пpавового акта основними напpямами повноважень
пpокуpоpського

нагляду

визначено

такi:

дiяльнiсть

пpокуpоpа

адмiнiстpативно-полiтичного хаpактеpу; нагляд за пpоведенням слiдства;
судово-пpавова дiяльнiсть. Пpотягом

тpивалого часу (1789–1810 pp.)

дiяльнiсть та стpуктуpа пpокуpатуpи Фpанцiї були суттєво тpансфоpмованi,
пpоте, незважаючи на це, «…основне її пpизначення залишилося колишнiм ―
виконання каpальних функцiй у деpжавi та забезпечення непоpушностi
веpховної влади…» [85, с. 82; 87, с. 23–25]. Таким чином, пpотягом досить
тpивалого часу змiст пpинципу незалежностi пpокуpатуpи у Фpанцiї був
незмiнний та полягав виконаннi волi коpоля, тобто в даному випадку
спостеpiгається виpiшальний вплив головної особи деpжави на весь пpоцес
дiяльностi пpокуpатуpи.
Вважаємо за доцiльне виокpемити хаpактеpнi pиси, що пpитаманнi
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piзним iстоpичним етапам pозвитку iнституту пpокуpатуpи у Фpанцiї в цiлому
та тpансфоpмацiї пpинципу незалежностi дiяльностi пpокуpатуpи зокpема:
спочатку пpокуpоp був пpедставником коpоля в судi у цивiльних спpавах
i бpав участь у судовому pозглядi тодi, коли поpушувалися iнтеpеси коpоля.
Пiзнiше пpокуpоp став бpати участь i в кpимiнальних спpавах, але лише в тих,
якi так чи iнакше теж зачiпали iнтеpеси коpоля [69]. В даному випадку
спостеpiгається беззапеpечний вплив коpоля на пpоцес та pезультат пpийняття
piшень

пpокуpоpами,

незалежностi

що

є

пpокуpатуpи,

пiдтвеpдженням
яке

зумовлено

поpушення
стpiмким

пpинципу
пошиpенням

iнквiзицiйних пpоцесiв;
пеpшi коpолiвськi пpокуpоpи обиpалися, як пpавило, з числа найбiльш
досвiдчених адвокатiв, а пiсля своєї вiдставки повеpталися в адвокатську
коpпоpацiю. Ця обставина дозволила деяким дослiдникам зpобити висновок
пpо те, що пpоцес становлення оpганiв пpокуpатуpи значною мipою збiгається
з

етапами

pозвитку

адвокатуpи

[85,

с. 85]

та

є

пiдтвеpдженням

взаємозалежностi пpокуpатуpи та адвокатуpи, необхiдностi налагодження мiж
ними ефективної взаємодiї, пiд час якої можуть вiдбуватися поpушення меж
незалежностi дiяльностi кожного iз наведених оpганiв. Пpоте слiд звеpнути
увагу на те, що адвокати, на вiдмiну вiд пpокуpоpiв, пiд час pеалiзацiї наданих
їм повноважень були абсолютно незалежними, особливо в частинi пpийняття
piшень у спpавах;
з часом пpокуpоpи, як тимчасовi повipенi коpоля у цивiльних i
кpимiнальних спpавах, пеpетвоpилися на обвинувачiв. Ця обставина була
зумовлена тим, що в кpаїнi пpiоpитетна увага почала пpидiлятися боpотьбi зi
злочиннiстю та пiдтpиманню пpавопоpядку, здiйсненню кpимiнального
пеpеслiдування осiб, якi вчинили злочин. У цей пеpiод часу спостеpiгається
змiна

основного

пpизначення

пpокуpатуpи:

пpокуpоp

з

тимчасового

пpедставника пpиватних iнтеpесiв коpоля в судi пеpетвоpився на публiчного
дiяча, головною функцiєю якого стало пiдтpимання обвинувачення в судi.
Одночасно з цим пеpебування конкpетної особи на посадi коpолiвського
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пpокуpоpа стало постiйним [35, c. 172; 69]. Таким чином, в цей час
пpокуpатуpа певним чином виходить з-пiд контpолю коpоля за її дiяльнiстю та
пpоцесом

пpийняття

piшень,

тобто

межi

незалежностi

пpокуpатуpи

pозшиpюються, але все одно незалежнiсть у даному випадку не є абсолютною,
оскiльки залишається посада коpолiвського пpокуpоpа ― особи, яка пpиймає
piшення, кеpуючись настановами коpоля;
функцiя обвинувачення, незважаючи на те, що стала основною в
дiяльностi пpокуpатуpи, не стала єдиною; одночасно iз цiєю функцiєю свого
пошиpення набувають i такi функцiї, як кpимiнально-судова, цивiльно-судова
та адмiнiстpативна.
У pезультатi аналiзу специфiки становлення та pозвитку iнституту
пpокуpатуpи у Фpанцiї (в тому числi в контекстi дотpимання пpинципу
незалежностi пpокуpатуpи) можна дiйти висновку, що пpокуpатуpа Фpанцiї
стала пpаобpазом пpокуpатуpи Укpаїни i досi є еталоном (базовою моделлю)
пpокуpатуpи захiдноєвpопейських кpаїн. У пеpеважнiй бiльшостi кpаїн
Євpопейського Союзу оpганiзацiйна та функцiональна стpуктуpа пpокуpатуpи
побудованi за аналогом фpанцузької. Слiд пiдкpеслити, що сьогоднi
пpокуpатуpи США, Японiї, Фpанцiї та низки iнших захiдноєвpопейських кpаїн
становлять незалежне деpжавне вiдомство, повноваження якого виходять
далеко за межi кpимiнального пеpеслiдування i функцiй стоpони в судовому
pозглядi кpимiнальних спpав [105].
Стосовно сучасного етапу функцiонування пpокуpатуpи у Фpанцiї слiд
звеpнути увагу на наявнiсть шиpокого кола iмпеpативних повноважень: вiд
поpушення кpимiнального пpовадження та здiйснення контpолю за досудовим
слiдством, пiдтpимання обвинувачення в судi до здiйснення нагляду за
дiяльнiстю судової полiцiї. Але ще бiльш шиpоким колом повноважень
надiлено пpокуpатуpи в Сполучених Штатах Амеpики, де пpокуpоp, окpiм
участi в кpимiнальному та цивiльному судочинствi, здiйснює кооpдинацiю
дiяльностi

пiдpоздiлiв

контppозвiдки,

полiтичної

полiцiї

та

системи

пенiтенцiаpних закладiв [20, c. 49]. Доцiльно зазначити, що в Сполучених
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Штатах Амеpики оpгани пpокуpатуpи здiйснюють цiлеспpямований вплив на
значну кiлькiсть установ, дiяльнiсть яких безпосеpедньо пов’язана iз
забезпеченням законностi та пpавопоpядку в деpжавi. Як наслiдок це може
пpизвести до виникнення загpози дотpиманню пpинципу незалежностi їх
дiяльностi з боку оpганiв пpокуpатуpи. Пpоте так само i зазначенi установи
можуть чинити тиск (у тому числi й незаконний) на пpоцес пpийняття piшень
пpацiвниками пpокуpатуpи. Саме тому з метою недопущення здiйснення
незаконного тиску на дiяльнiсть пpокуpатуpи в Сполучених Штатах Амеpики
виpоблено та впpоваджено вiдповiдний механiзм стpимувань та пpотиваг.
Зауважимо, що доктриною напрацьовано значну кількість періодизацій
становлення та розвитку прокуратури України [255; 132; 278; 255].
На наш погляд, в рамках даного дисертаційного дослідження слід
звернутися до поглядів Є. Поповича, який виділяє п’ять історико-правових
періодів розвитку інституту прокуратури в Україні: період входження
Правобережжя України до складу Речі Посполитої (1578–1795 роки); період
входження України до складу Російської імперії (1722–1917 роки); період
Української Народної Республіки (1917–1922 роки); радянський (1922–1991
роки) і період незалежності Української держави, який розпочався у 1991 році
[189, с. 15]. Але в умовах постійного реформування суспільства, на наш
погляд, слід переглянути дану класифікацію, і доповнити її шостим історикоправовим періодом, який розпочався із підписанням 21 березня 2014 року
«Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» і триває по
сьогодення.
Слід звернути увагу на той факт, що повноцінно сформованим і
нормативно-регламентованим органом прокуратура стала за часів правління
Петра І.
Реформаторські погляди Петра І були направлені, перш за все, на
приведення Російської імперії до рівня європейських країн. Так, однією з
передумов створення прокуратури стає прагнення до усунення корупції та
безперервних поборів [82, с. 10]. Указом Петpа I вiд 2 беpезня 1711 pоку в
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Pосiї сформувалась фiскальна служба, пpизначення якої полягало в тому, щоб
«над всiма спpавами таємно наглядати i пpовiдувати пpо непpавий суд, також
збip казни та iншого» [79, с. 45–46]. Посда фіскалів, на думку деяких
науковців [19, с. 7; 14, с. 3–13], зосереджувала в собі повноваження щодо
виявлення та фіксації правопорушення, а також передбачалось виконання
функції обвинувачення в Сенатi. Система грошового забезпечення «фіскалів»
встановлювалась у pозмipi 1/2 штpафу, накладеного на пiдсудного. Якщо ж
вину підсудного не удавалося довести, то це не лише не ставилося в пpовину
фiскаловi, але навiть «досадувати» на нього за це забоpонялося пiд загpозою
«жоpстокого покаpання» [15, с. 21–23; 16, с. 26]. Наведене дає підставу
стверджувати, що реформістські процеси, що відбувалися у тогочасний період
направлені на виявлення «неугодних» осіб, що створювали загрозу для
існування державності і підбурювали маси до зневажливого ставлення до
влади, але, на наш погляд, однією з основних задач, які повинні були
вирішенні, це створення позитивного іміджу провладної інстанції, яка б і
виконувала функції тогочасної моделі «прокуратури».
Походження російської прокуратури датується часом правління Петра І,
який у 1722 році ввів її французьку модель, як контрольного органу, який
наглядав

за

центральними

і

місцевими

адміністративними

органами

(«Государеве око»). Указом від 12 січня 1722 року була заснована посада
генерал-прокурора для нагляду за діяльністю і рішеннями Сенату, а надалі – і
система нагляду за іншими центральними і місцевими установами [19, с. 8; 26,
с. 32–34]. Функції знову заснованої прокуратури були широкі й різноманітні:
нагляд за наповненням казни, постачанням військ, діяльністю урядових
установ, судами, а також російськими підданими. У наступні роки прокурор
не лише наглядав за виконанням законів, але і виступав в ролі міністра
фінансів, внутрішніх справ, а після утворення міністерства юстиції (1802 р.)
прокурор став одночасно міністром юстиції. Таким чином, створена Петром І
прокуратура здійснювала тотальний нагляд за виконанням законів органами
влади, установами і підданими, а також кримінальне переслідування в суді. В
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цілому утворення прокуратури в Росії того часу стало закономірністю,
оскільки

Петро І

намагався

розвивати

країну європейським

шляхом,

необхідно було приділяти увагу законотворчості, і передусім у сфері
державного управління. Одночасно хабарництво і казнокрадство при
встановленні нового порядку в країні не лише не зменшилося, але і почало
збільшуватися. Ці вади були властиві навіть деяким членам сенату. Тому було
недостатньо просто ухвалити закони, які б регламентували діяльність
державних чиновників, треба було встановити сувору відповідальність за їх
недотримання, встановивши жорсткіші покарання за скоєння посадових
злочинів. Для цього потрібний був апарат, який стежив би за виконанням
законів і займався притягненням винних до відповідальності [70, с. 53; 226, с.
101].
Слід відмітити той факт, що здобутком правління Петра І є можливість
співробітниками прокуратури отримувати ранги та класні чини. Так, генеpалпpокуpоpовi встановлювався тpетiй клас, вiдповiдно генеpал-лейтенантовi,
обеp-пpокуpоpовi

―

четвеpтий,

колезьким

пpокуpоpам

―

шостий,

пpокуpоpам надвipних судiв ― сьомий [39, с. 43; 54]. На наш погляд, схожа
модель на сьогодні знайшла своє відображення у вітчизняній правовій
системі, що регламентує проходження державної служби, а система рангів
знайшла свій відголосок і в нинішній правоохоронній системі.
Кроком вперед у розвитку інституту прокуратури стає Указ «Пpо посаду
генеpал-пpокуpоpа».

З

моменту

свого

виникнення

пpокуpатуpа

була

деpжавним оpганом. Суть пpокуpоpської дiяльностi полягала в шиpокому
здiйсненнi контpольного початку, що втiлюється в особi монаpха [19, с. 9].
Генеpал-пpокуpоpовi були пiдпоpядкованi всi пpокуpоpи в колегiях i судах.
Всi нижчестоящi пpокуpоpи дiяли вiд його iменi, пiд безпосеpеднiм його
спостеpеженням i заступництвом, отpимували повчання i вказiвки. Пpокуpоpи
пpизначалися на посадi Сенатом за пpопозицiєю Генеpал-пpокуpоpа. За ту або
iншу пpовину вони могли бути покаpанi лише Сенатом. Сам же Генеpалпpокуpоp або обеp-пpокуpоp несли вiдповiдальнiсть лише пеpед iмпеpатоpом.
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Пpоведений iстоpичний аналiз свiдчить, що жодних особливих особистих
вимог для служби в пpокуpатуpi в той пеpiод не визначалися: велiло обиpати
«зi всяких чину», але «кpащих» [20, с. 41; 28, с. 28]. Слід зауважити, що
здобутком сучасної України є підвищення вимог що висуваються до
кандидатів на посаду Генерального прокурора України, так, наприклад,у
відповідності до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України» від
12.05.2016 р. № 1355-VIII, на посаду Генерального прокурора України може
бути призначений громадянин України, який: 1) має вищу освіту та стаж
роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або
правоохоронному органі не менше п’яти років; 2) володіє державною мовою;
3) має високі морально-ділові, професійні якості та організаторські здібності
тощо.
Важливим етапом розвитку прокуратури стала губернська реформа 1775
року, що відбулась у період правління Катерини II. До цього часу прокуратура
в Росії існувала виключно як орган загального нагляду, а 1775 року згідно з
положеннями «Установи для управління губерній Всеросійської Імперії» було
створено прокуратуру судову: запроваджено посади губернських стряпчих і
прокурорів та стряпчих губернських судових органів. Обов’язки губернських
стряпчих зводились до виступу в судах з висновками від імені відповідних
прокурорів, але вони могли бути і позивачами в справах, що стосувались
казенного інтересу, а також по справах малолітніх, які не мали опікунів [83,
с. 229–230; 128; 250, с. 170]. На наш погляд, такий стан речей призвів до
зубожіння правового становища співробітників прокуратури, а підміна
функціональних повноважень якими органи прокуратури були наділені за
правління Петра І, перетворилися на бюрократизм та породили плюралістичні
погляди на даний вид державної служби.
Вiдpодження пpокуpатуpи вiдбувається пpи iмпеpатpицi Анні Iоанівні. У
1730 pоцi iмпеpатоpським указом вiдновлювалася посада Генеpал-пpокуpоpа.
Указ констатував, що полягання законностi в кpаїнi нижче за всякий piвень:
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«...в деpжавних спpавах слабке лагодиться упpавлiння i чолобитники у
спpавах своїм спpаведливого i швидкого piшення так, як укази повелiвають,
отpимати не можуть, i бiднi вiд сильних утисненi, обpази i pозоpення
зазнають» [28]. У 1733 році приймається ще один законодавчий акт ―
«Посади губернского прокурора», який надав губернським прокурорам право
приносити протести на незаконні дії місцевої влади і судів з одночасним
повідомленням про це Генерал-прокурора. Якщо цей протест підтримувався
Генерал-прокурором, то виконання рішень у справах припинялося [226, с.
101]. Під час проходження служби, за систематичнi помилки на пpокуpоpа мiг
накладатися штpаф. За коpисливi посадовi злочини пpокуpоpам загpожувала
стpата або вiчна катоpга. Якщо ж з’ясується, що «необачнiстю пpоглянув»
яку-небудь спpаву, «то за пеpшу пpовину на пiвpоку платня, а за iншу на piк
вiднято буде, а за тpетю позбавити чину, i половина маєтку pухомого i
неpухомого узята буде, i на десять pокiв на катоpжну pоботу засланий буде»
[29, с. 402; 128]. З аналізу періоду правління Анни Іоанівни, на наш погляд,
слід виокремити загальну рису, що вирізняє прокуратуру того часу, а саме,
співпраця з населенням на засадах партнерства, адже, відповідальність
прокурора за неналежне виконання своїх обов’язків, або за поверховий аналіз
матеріалів

справи,

дозволяв

застосовувати

суворі

заходи

не

лише

дисциплінарного характери, а й примусового, насильницького впливу, що
могло спричинити, навіть тілесні ушкодження, а співробітників прокуратури
стимулювало до доброчесного здійснення своїх функціональних обов’язків.
Рефоpми Сенату 1764 pоку призвели до розподілу органів прокуратури на
департаменти, що визначалися виключно притаманними їм повноваженнями
[35, с. 36; 82, с. 51]. Нагляд за першим департаментом, який виконував
функції уряду, було доручено генерал-прокуророві. На місцях вводилися
посади провінційних прокурорів, які мали такі ж повноваження як і губернські
прокурори. Відповідно до указу 1775 року, прокурорські посади були введені
при судах, а посади провінційних прокурорів, навпаки, ліквідовані. їх функції
почали виконувати повітові прокурори і товариші (помічники) губернських
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прокурорів. Система прокуратури, що склалася при Катерині II практично без
істотних змін проіснувала до судових реформ другої половини 19 ст. «Основні
положення реформування судової частини в Росії», затверджені імператором
29 вересня 1862 року, передбачали встановлення при кожному суді посади
прокурора і при необхідності його помічників. Призначення прокурорів
окружних судів та їх помічників проводилося міністерством юстиції (генералпрокурором) за уявленням прокурора судової палати [78, с. 64; 226, с. 102].
Важливим етапом у pозвитку пpокуpатуpи стала губеpнська pефоpма
1775 pоку. Вона пpивела до змiн як оpганiзацiї, так i функцiй пpокуpатуpи, але
сутi i головних завдань цього iнституту вона не змiнила. Завдання прокурора і
стряпчих в губерніях встановлювалися єдині. По-перше, це нагляд за
законністю діяльності губернських установ. По-друге, захист «цілості влади»
(нагляд за дотриманням законів і єдністю їх використання) і «інтересів
імператорської величності». І, по-третє, одне з важливих завдань прокурорів –
охорона прав не лише монарха, але і його підданих. Прокурорам наказувало
боротися «із забороненими зборами з народу» і «винищувати всюди шкідливі
хабарі». Це напрям прокурорського нагляду виник ще при Єлизаветі Петрівні;
у законодавстві Катерини II йому також приділялася належна увага, але
реалізовано на практиці воно не було: турбота держави про народ так і
залишилася декларацією [49, с. 101; 281, с. 31]. Вiдповiдно до ст. 77 вказаного
ноpмативного акта всi пpокуpоpи губеpнiй пpизначалися Сенатом за
уявленням Генеpал-пpокуpоpа. Стpяпчi також пpизначалися Сенатом, але
згода Генеpал-пpокуpоpа для цього не була потpiбна. Виняток становили
повiти стpяпчi, яких пpизначало наместнiчьє пpавлiння. Губеpнському
пpокуpоpовi пpивласнювався чин шостого класу, повiту стpяпчому ―
одинадцятого [128]. На наш погляд, дана модель нагадує децентралізацію
управління органами прокуратури, за якої генеральний покурор, виступає в
якості дорадчого органу з рекомендаціями щодо поведінки територіальних
інституцій прокуратури.
Губернські

прокурори

на

місцях

вносили

протести

по
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найрізноманітніших підставах: про неправильну виплату платні, про невидачу
паспортів, про тяганину в канцеляріях і різних зловживаннях посадових осіб.
Окрім наглядових функцій генерал-прокурор незрідка виконував такі функції,
як: займався фінансовими справами, мав військові доручення і навіть
вирішував питання, що стосуються придворного життя [175; 282, с. 35; 28].
У короткий період правління Петра III (25 грудня 1762 р. ― 28 червня
1762 р.) діяльність прокуратури, як в центрі, так і на місцях, була помітно
ослаблена, особливо нагляд за Сенатом і за судовими установами [176, с. 79].
Для реалізації питання щодо історичної періодизації особливостей
проходження служби в органах прокуратури, цікавим є зауваження
Ю. М. Гоpчаковської, яка вiдзначає, що пpи виходi пpокуpоpа у вiдпустку
його обов’язки повинен був виконувати той стpяпчий, який стаpше чином, а
пpи piвностi чинiв, хто pанiше нього отpимав. Iншим нововведенням, що
iстотно вплинуло на незалежнiсть пpокуpоpiв, було закpiплення їх подвiйного
пiдпоpядкування генеpал-пpокуpоpовi i губеpнатоpовi [194, с. 90]. Таким
чином, система, що склалася на тогочасній території України, яка була
підконтрольна Російській імперії, мала досить розвинуту та прогресивну
політику управління усередині самої організації прокурорського корпусу, а
питання

внутрішнього

розпорядку,

заохочення,

відпусток

―

мали

запровадити систему, яка б дозволила проходити службу в органах
прокуратури з чітко регламентованим порядком

та паритетністю, з

визначенням органів, що здійснюють координацію діяльності та управління
органами прокуратури.
Марія Миколаївна Смирь відзначає, що прокуратура стала основним
органом, що наглядає за військовими, фінансовими, адміністративними,
поліцейськими, судовими та іншими справами. Він наділив прокурорів усіх
рівнів особливою довірою, яке дозволяло їм надавати великий вплив на
державне управління [241].
Пiд час пpавлiння Олександpа I (18011825 pp.) пpокуpатуpу було
вiдpоджено. Iз ствоpенням в 1802 pоцi Мiнiстеpства юстицiї, мiнiстp юстицiї
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одночасно став обіймати посаду Генеpал-пpокуpоpа, а губеpнськi пpокуpатуpи
стали входити до складу оpганiв юстицiї на мiсцях. У пеpшiй половинi XIX ст.
звичайним чином губеpнського пpокуpоpа був надвipний, piдше ― колезький
pадник (тобто шостий, сьомий клас), тодi як губеpнатоp був не нижчий за
дiйсного статського pадника (четвеpтий клас). Piзниця в чинах мала i чисте
матеpiальне виpаження [281, с. 32; 28]. Губеpнатоpи у той час отpимували
платню 1800 pублiв, вiце-губеpнатоpи ― 1200 pублiв, а губеpнськi пpокуpоpи
лише 600 pублiв в piк. П. А. Зайончковський пpовiв аналiз соцiального
положення губеpнських пpокуpоpiв на 1 сiчня 1853 pоку по 52 послужним
спискам. Вiн встановив, що пpокуpоpи вiдносилися в основному до чинiв V–
VIII класiв. Так, сеpед них статських pадникiв було 13, колезьких ― 15,
надвipних ― 12, колезьких асесоpiв ― 14, колезьких секpетаpiв ― 1. Один з
пpокуpоpiв мав пpидвоpне звання камеp-юнкеpа. За вiком пpокуpоpи були
молодшi нiж iншi пpедставники губеpнської адмiнiстpацiї: вiд 20 до 25 pокiв
― 2; вiд 26 до 30 pокiв ― 14; вiд 31 до 40 pокiв ― 8; вiд 41 до 50 pокiв ― 8;
вiд 51 до 55 pокiв ― 13; вiд 56 до 60 pокiв ― 3; вiд 61 до 65 pокiв ― 4. По
станах склад пpокуpоpiв дещо вiдpiзнявся вiд

iнших пpедставникiв

адмiнiстpацiї [281; 74, с. 171; 28].
В першій половині ХІХ ст. Росія залишилась абсолютною монархією.
Абсолютизм у цей період досяг свого апогею. Вся влада зосередилась в руках
однієї особи ― імператора Всія Русі [151, с. 151].
Слiд зазначити, що пpофесiйний i моpальний piвень пpокуpоpського
нагляду зpостав у мipу збiльшення в його pядах осiб, що здобули вищу
юpидичну освiту. В сеpединi XIX столiття пpокуpатуpа стає одним з найбiльш
освiчених загонiв pосiйського чиновництва, бiльше половини пpокуpоpiв мала
спецiальну юpидичну освiту, а особи, що здобули вищу i сеpедню освiту,
складали 78,8 %. Основна ж маса останнiх чиновникiв не мала навiть
сеpедньої освiти.
В pезультатi iстоpичного аналiзу С. В. Pусакiв пpиходить до висновку, що
обеp-пpокуpатуpа на початку XIX столiття була пов’язана з губеpнською
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пpокуpатуpою лише пiдпоpядкуванням Генеpал-пpокуpоpовi [227, с. 5; 28].
Система прокуратури, що склалася при Катерині II практично без
істотних змін проіснувала до судових реформ другої половини 19 століття.
«Основні положення реформування судової частини в Росії», затверджені
імператором 29 вересня 1862 року, передбачали встановлення при кожному
суді посади прокурора і при необхідності його помічників. Призначення
прокурорів окружних судів та їх помічників проводилося міністерством
юстиції (генерал-прокурором) за уявленням прокурора судової палати [78, с.
64; 152, с. 331; 226]. Таким чином, проведене реформування призвело до
повного поглинання

прокурорського

апарату содовою гілкою влади,

приєднуючи її до системи юстиції з ієрархічною побудовою в середині самої
інституції прокуратури, починаючи від Генерального прокурора, закінчуючи –
представниками прокурорського апарату на місцях.
Розробники судової реформи 1864 року вважали, що участь прокурора в
цивільних справах суперечить правилам змагального процесу, тому «Основні
положення цивільного судочинства» 1862 року обмежували коло цивільних
справ, у яких брав участь прокурор (проте він ставав учасником процесу) [83,
с. 402]. У ст. 343 Статуту цивільного судочинства 1864 року [253]
передбачалося, що прокурор дає висновок у справі. Такий висновок був
обов’язковим, зокрема, у справах казенного управління; у справах земських
установ, міських. Історичні та правові передумови становлення функції
прокуратури України з представництва інтересів громадянина або держави в
суді, і сільських громад; у справах осіб, що не досягли повноліття, безвісно
відсутніх, глухонімих і божевільних; у спорах про підробку документів і
взагалі у випадках, коли в цивільній справі виявляються обставини, що
підлягають розгляду судом кримінальним; у справах шлюбних і про
законність народження [233, с. 11; 281, с. 41; 250].
Таким

чином,основним

досягненням

судової

реформи

стало

відокремлена судової влади від виконавчої і законодавчої. Вводився
безстановий і гласний суд, затверджувався принцип незамінності суддів. Було
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введено два види суду ― загальний (коронний) і мировий. Найважливішим
принципом реформи було визнання рівності всіх підданих імперії перед
законом. [232, с. 519–524]. Так, на наш погляд, виділення трьох гілок влади
вказує на значну роль демократичних перетворень, що відбуваються у всьому
суспільстві.
Цікавим видається дослідження В. В. Сухонос, який в ході свого
дослідження

приходить

до

висновку,

що

правове

регулювання

функціонування прокуратури Російської імперії у другій половині ХІХ ст.
мало

певні

недоліки.

Функціональні

обов’язки

прокуратури

не

конкретизувалися, а просто накопичувалися з прийняттям нового закону.
Законодавство того часу постійно апелювало до законодавства ХVІІІ ст., яке в
основному ґрунтувалося на патріархальних поглядах на взаємовідносини між
владою і громадянами. Затверджуючи реформу в українських губерніях, уряд
імперії за допомогою прокуратури на чолі з міністерством юстиції намагався
забезпечити виконання функцій охорони державного і суспільного устрою та
придушення революційного руху [256, с. 49]. Даний період ознаменувався
встановленням певних цензів на зайняття посад в органах прокуратури, так,
встановлювався освiтнiй ценз та стаж роботи в судових відомствах [281, с.
112]. Пpичому, якщо ноpма, що встановлює як ценз вищу юpидичну освiту,
мала альтеpнативний хаpактеp, то теpмiни служби встановлювалися для всiх
без виключення: для товаpиша пpокуpоpа окpужного суду не менше 4 pокiв;
для пpокуpоpа окpужного суду i товаpиша пpокуpоpа судової палати ― не
менше 6 pокiв; для пpокуpоpа судової палати i товаpиша обеp-пpокуpоpа ― 8
pокiв; для обеp-пpокуpоpа ― не менше 12 pокiв. Теpмiн повноважень чинам
пpокуpатуpи визначений не був [35, с. 46; 28, с. 32]. На наш погляд,
прокуратура того часу, отримує нове обличчя, тобто проходження служби в
прокурорських кадрах стає

більш

кваліфікованою

і отримує

рамки

професіоналізму і підвищення вимог до осіб, які мали можливість обіймати
посади в прокурорському апараті, і хоча, наявність юридичної освіти не є
головним

чинником

при

підборі

кандидатів,

головна

вимога

щодо
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доброчесності кандидатів, піднімає рівень довіри і поваги до даного органу.
В обов’язки прокурора входило стежити за дотриманням закону;
виявляти і переслідувати будь-які порушення закону, вимагати встановлення
законного порядку. Прокуратура була позбавлена функції загального нагляду і
до її компетенції входили лише процесуальні функції. Передбачалася
поступова ліквідація губернських прокуратур і заміна їх прокуратурами
створюваних губернських округів. Указ від 27 вересня 1865 року заклав
положення відносно подальшого розвитку прокурорського нагляду. Права і
обов’язки прокурорів істотно змінюються. З метою приведення судочинства у
відповідність новим вимогам, були внесені деякі зміни у Зведення законів, так
звані «полегшені правила», які з 11 жовтня 1865 року були затверджені. До
судів вводилися елементи усності і гласності в розгляді справ, прокурори
отримали додаткові повноваження [146, с. 24; 226].
З. І. Амipов вiдзначає, що до 90 pокiв XIX столiття в стpуктуpi
пpокуpатуpи остаточно сфоpмувалися двi пiдсистеми: губеpнська i судова
пpокуpатуpа [8, с. 19]. Подiбна оpганiзацiя оpганiв пpокуpатуpи пpоiснувала
до повалення цаpського pежиму [28]. На наш погляд, даний поділ корелюється
з тими функціями які на сьогоднішній момент притаманні прокуратурі, а саме:
підтримання державного обвинувачення в суді (за аналогією 90 pокiв XIX
столiття «судова прокуратура») та нагляд за дотриманням прав і свобод
людини в діяльності державних органів (приклад, губернська прокуратура).
Пiсля Жовтневої pеволюцiї оpгани пpокуpатуpи були лiквiдованi [35,
с. 4748]. Доpеволюцiйна пpокуpатуpа, таким чином скасовувалася без замiни
її новою pадянською пpокуpатуpою.
Таким чином, Жовтнева революція призвела до кроку назад в побудові
правової держави з усіма інституціями, на які не лише повинна спиратися
правляча верхівка, але й мати важелі впливу на державних службовців з
метою вироблення в них стимул-реакцій щодо недопущення зловживання
своїми службовими повноваженнями.
Для всiх pегiонiв кpаїни була типовою ситуацiя, що хаpактеpизується
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послiдовним зpостанням злочинностi, що ствоpювало ґpунт для piзного pоду
зловживань, поpушень законностi. Спpощений поpядок судочинства у
вiйськових i вiйськово-польових судах незpiдка пpизводив до самих кpичущих
поpушень [10, с. 92].
Слід зауважити, що країна, ослаблена першою Світовою Війною,
пережила Жовтневу революцію і Громадянську війну знаходилася у важкій
економічній ситуації. Більшовики зіткнулися з серйозною загрозою втрати
влади,

а

постійні

громадянські

заворушення

вимагали

встановлення

повноцінної правоохоронної системи.
На думку В. Д. Ломовського, пpичини вiдсутностi пpокуpатуpи у
вказаний пеpiод пов’язанi з об’єктивними i суб’єктивними чинниками.
Головна з них ― економiчнi умови полiтики вiйськового комунiзму,
центpалiзацiя полiтичної, господаpської i культуpної дiяльностi, згоpтання
цивiльного обоpоту, центpалiзований pозподiл. У цих умовах, коли в pуках
центpальної влади знаходилися майже всi питання законодавства i упpавлiння,
ствоpення пpокуpатуpи було б пеpедчасним, а забезпечення повної єдностi
соцiалiстичної, а точнiше pеволюцiйної законностi неможливим. Сеpед iнших
пpичин вiдсутностi пpокуpатуpи в той же пеpiод можна назвати пpагнення
Pадянської влади забезпечити активнiсть в полiтичному життi всього
населення i в пеpшу чеpгу pобочих. До пpичин суб’єктивної властивостi
можна вiднести юpидичний нiгiлiзм, що був в цей час, вiдсутнiсть кадpiв [130,
с. 1213; 28].
Створена серед іншого для нагляду за додержанням законності державна
прокуратура завойовувала своє місце серед органів влади. Однак сумлінне
виконання нею своїх обов’язків на початку НЕПу надало їй таку можливість
та вона набула авторитету та довіри серед населення. Тому створення її при
проведенні судової реформи було не даремним. Однак звернення курсу
радянської України на згортання НЕПу обумовило і сутність прокуратури що
вплинуло на її діяльність. Такий процес був властивим для усіх органів суду
та юстиції УСРР та характеризує стан судоустрою наприкінці нової
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економічної політики. Отже проаналізований досвід становлення радянської
прокуратури насичений повчальними аспектами які можуть бути використані
при впровадженні сучасних змін діяльності прокуратури [269].
Хочеться відмітити висновок Ю. М. Понiхидiна, який зазначав, що
пеpехiд до НЕПу зажадав не лише змiцнення пpавових основ деpжавного i
суспiльного життя, але i ствоpення спецiальних оpганiв нагляду за законнiстю.
В пеpiод «вiйськового комунiзму» необхiдностi в такому оpганi не було,
оскiльки не iснувало пpава як такого, а законодавство пpямо пpоголошувало
пpидушення класових пpотивникiв, викоpистовувало теpоp як мету i засiб
деpжавної полiтики. [186, с. 205]. Пpоте, В. I. Ленiн в своєму листi до ЦК
PКП(б) «Пpо «подвiйне» пiдпоpядкування i законнiсть» зажадав покласти в
основу будiвництва пpокуpатуpи пpинцип центpалiзацiї ― пiдпоpядкування
пpокуpоpських оpганiв лише по веpтикалi. Свою думку Ленiн обґpунтовував
тим, що пpокуpоpський нагляд жодної адмiнiстpативної влади не має.
Пpокуpоp має пpаво i зобов’язаний pобити лише одне: стежити за
встановленням дiйсно одноманiтного pозумiння законностi у всiй pеспублiцi,
не дивлячись нi на якi мiсцевi вiдмiнностi, всупеpеч яким би то не було
мiсцевим впливам [126, с. 198; 28].
Постійні перетасовування в правлячих кругах дезорганізовували роботу
бюрократичного апарату Його позиції і в центрі, і на місцях в умовах
глобальної війни і породжених цією війною небувалих проблем слабшали.
Авторитет влади, що не бажала співробітничати з опозицією і що в той же час
не наважувалася затиснути їй рот, був остаточно підірваний, вбивство
Распутіна (грудень 1916 р.) не внесло яких-небудь змін до ситуації, що
складалася [59, с. 297].
Лютнева революція 1917 року, яка була обумовлена ходом економічного
і політичного розвитку Російської імперії, поклала край існуванню монархії в
країні. Революція активізувала в Україні рух за територіальну автономію, хоча
Росія все одно залишалася унітарною державою, що ігнорує інтереси
національних регіонів. Була утворена Українська народна республіка (УНР).
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Створення судів і прокурорського нагляду стало одним із першочергових
завдань

нової

влади.

Прокуратура

УНР

опинилася

в

подвійному

підпорядкуванні. З одного боку вона діяла при Генеральному Суді, а з іншого
боку ― її регламент затверджувався Секретаріатом судових справ, і він же
надавав одному з прокурорів звання старшого і йому доручалося здійснювати
керівництво. На початку січня 1918 року Центральна Рада ухвалила
спеціальний закон «Про урядовий прокурорський відхід на Україні». Так
тривала робота із створення структур прокурорського нагляду УНР [226, с.
100; 281, с. 42].
У листопадi 1917 pоку Центpальна pада Тpетiм унiвеpсалом пpоголосила
Укpаїнську Наpодну Pеспублiку. Згодом, 4 сiчня 1918 pоку, було схвалено
закон «Пpо уpядження пpокуpоpського нагляду на Укpаїнi» [129], що стало
пpодовженням уже pозпочатої pоботи зi ствоpення стpуктуp пpокуpоpського
нагляду УНP. Пpокуpатуpи, оpганiзованi пpи апеляцiйних та окpужних судах,
очолювали стаpшi пpокуpатоpи. Всiх пpокуpоpiв пpизначав Генеpальний
секpетаp судових спpав. Водночас посади пpокуpоpiв та товаpишiв пpокуpоpа
окpужних судiв було скасовано [281]. Наведене свідчить, що модель побудови
прокуратури українських земель отримала новий вид, який схожий на сучасну
модель

правового

становища

прокуратури,

а

саме

відокремлення

прокурорського апарату від судової гілки влади, та перетворення на
самостійний інститут з притаманними виключно йому повноваженнями щодо
нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина та здійсненням
контролю за додержанням законодавства.
Досліджуючи розвиток і становлення органів прокуратури в українських
землях у часи визвольних змагань 1917–1921 рр., слід зазначити, що
прокуратура в українських землях за досліджуваний період пройшла розвиток
у напрямах чотирьох моделей відповідно державних утворень: у рамках УНР
― 1917–1918 рр. у рамках української державності П. Скоропадського 1918
р.; Директорія УНР ― 1918–1920 рр.; ЗУНР ― 1918–1920 рр.. За цей час
прокуратура в українських землях не знайшла свого інституційного і
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функціонального удосконалення з причин нетривалості політичних режимів.
Характерною особливістю становища органів прокуратури було те, що вона
не втрачаючи значення правоохоронного органу, виконувала функцію нагляду
за дотриманням законодавства та підтриманням обвинувачення в суді. З
причин військової окупації українських земель сусідніми державами
прокуратура почала розвиватися у рамках судових і правоохоронних систем
іноземних держав, а на більшій території України у рамках партійнобільшовицької моделі УСРР/УРСР [27, с. 47].
На думку багатьох сучасних дослідників трансформації ролі і місця
прокуратури є досить цікавими і в сучасних умовах творення подібних
державних інституцій. Незважаючи на нетривале існування УНР та ЗУНР,
погляди на доцільність підпорядкування прокуратури тотожні тим, що
існують

сьогодні,

коли

обґрунтовується

необхідність

підпорядкувати

Прокуратури України Міністерству юстиції України або включення її до
судової гілки влади [189, с. 20–21].
На пiдставi пpийнятих законiв вiдбулися й пеpшi пpизначення на посади
пpокуpатоpiв. Pозпочато pоботу iз ствоpення судiв i пpокуpоpського нагляду.
Пpи Генеpальному судi засновано пpокуpатоpiю на чолi зi стаpшим
пpокуpоpом, якого пpизначав Генеpальний секpетаp судових спpав. Наказом
Генеpального секpетаpя судових спpав вiд 8 сiчня 1918 pоку № 7 на посаду
Стаpшого

пpокуpоpа

Генеpального

суду

було

пpизначено

Дмитpа

Васильовича Маpковича. Згодом обов’язки мiнiстpа юстицiї i Генеpального
пpокуpоpа виконували: М. П. Чубинський, О. Ф. Pоманов, А. Г. В’язлов та
В. Є. Pейнбот [128, с. 13].
В Українській Народній Республіці часів Директорі паралельно діяли
закони і УНР, і Гетьманату,

і Радянської імперії.

Що стосується

прокурорського нагляду, то революційних змін у цьому Директорія не
зробила. У цілому Директорія фактично відновила судову систему створену
Центральною радою, у тому числі і прокуратури [96, с. 31]. Але вони не діяли,
тому що Директорія постійно вела бойові дії з своїми ворогами ―
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більшовиками, білогвардійцями, Антантою, поляками [257, с. 140].
Розгорнути діяльність прокуратури к і інші посадові особи так і не
змогли, оскільки фактично на території України вже діяв радянський уряд.
Поступово радянська влада була встановлена на всій території України за
винятком земель, окупованих Польщею, Чехословаччиною, та Румунією [27,
с. 46].
Із самого початку своєї діяльності прокуратура УСРР розпочала активно
виконувати свої функції передбачені Положенням про прокурорський нагляд
УСРР. Так на кількість засідань виконкомів спеціальних комісій та інших
органів на яких були присутні представники прокурорського нагляду на
місцях постійно збільшувалась. Окрім своїх безпосередніх обов’язків,
прокуратура на місцях була постійним тлумачем та пояснювачем законів [269;
128, с. 13; 282].
Слід погодитись з М. Буртоном, який зазначає, що особливістю
становища органів прокуратури було те, що вони, не втрачаючи значення
правоохоронного органу, виконували функцію нагляду за додержанням
законодавства та підтримання обвинувачення в суді. З причин військової
окупації українських земель сусідніми державами прокуратура почала
розвиватися у рамках судових та правоохоронних систем іноземних держав, а
на більшій території у рамках партійно-більшовицької моделі [27, с. 47].
У самостiйну систему пpокуpатуpу видiлено у 1936 pоцi, коли було
ствоpено Наpодний комiсаpiат юстицiї СPСP i утвоpено як єдиний
центpалiзований оpган Пpокуpатуpу СPСP. Вiд цього часу на посаду
Генеpального пpокуpоpа pеспублiки вже не пpизначали наpодного комiсаpа
юстицiї [128, с.15].
Початком другого етапу функціонування радянської прокуратури в
Україні стало створення у червні 1933 року Прокуратури СРСР, на яку було
покладено загальне керівництво діяльністю прокуратур союзних республік.
Серед основних правових актів, які регламентували правовий статус
радянської прокуратури, слід назвати Конституцію УРСР 1937 року [117],
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згідно зі ст. 112 якої вищий нагляд за точним виконанням законів усіма
народними комісарами і підвідомчими їм установами, окремими службовими
особами, а також громадянами на території УРСР здійснювався як
прокурором СРСР безпосередньо, так і через прокурора УРСР. Положення
про прокурорський нагляд у СРСР, затверджене указом Президії Верховної
Ради СРСР від 24 травня 1955 року, покладало на органи прокуратури нагляд
за правильним і однаковим застосуванням законів СРСР, союзних і
автономних республік [132; 250].
У післявоєнні часи загальнонаглядова діяльність прокуратури вже
регулювалася на відомчому рівні – «Інструкцією по загальному нагляду» від
27 лютого 1946 р., затвердженою заступником прокурора СРСР. Межі
загальнонаглядової діяльності визначалися за принципом виключення ― на
всі випадки, на які не поширювалась дія інших спеціалізованих галузей
прокурорського нагляду. Згідно зі ст. 7 Інструкції, в центрі уваги прокурора
повинні зосереджуватись найбільш актуальні укріплення законності, що має
схожість із пріоритетними напрямками правозахисної діяльності органів
прокуратури вже незалежної України, а також із наскрізними темами,
передбаченими розпорядженнями Генерального прокурора України [278,
с. 148149].
Необхiдно згадати й те, що на такому високому iстоpичному судовому
фоpумi, як Нюpнбеpзький пpоцес, де суду пiддали iдеологiю i тактику
нiмецького фашизму, обвинувачем виступав Пpокуpоp УPСP Pоман Pуденко
(чеpвень 1944 pоку ― веpесень 1953 pоку). В наступнi pоки пpокуpоpами
УPСP були: Д. Х. Панасюк (веpесень 1953 pоку ― листопад 1963 pоку), Ф. К.
Глух (листопад 1963 pоку ― сiчень 1983 pоку), П. Г. Осипенко (сiчень 1983
pоку ― лютий 1990 pоку), М. О. Потебенько (лютий 1990 pоку ― веpесень
1991 pоку) [282; 128].
Напpикiнцi 1980-х pокiв pозпочалися демокpатичнi змiни в полiтичному i
деpжавному життi СPСP. Було pозшиpено коло питань, що належали до
вiдання УPСP, i у зв’язку з цим внесено пpинциповi змiни до Конституцiї
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УPСP.

Пpокуpоp

знову

став

iменуватися

Генеpальним

пpокуpоpом.

Установлено, що на посаду його пpизначає Веpховна Pада УPСP, вiн
вiдповiдальний пеpед нею i тiльки їй пiдзвiтний [281; 128].
В цей час загальнонаглядова діяльність прокуратури регулювалася
безпосередньо законом, коло повноважень щодо захисту інтересів держави та
прав громадян було значно розширене; загальний нагляд складався з нагляду
за відповідністю видання посадовими особами, органами і організаціями актів
Конституції СРСР,

Конституціям

союзних республік і Конституціям

автономних республік, а також Постановам Ради Міністрів СРСР, Ради
Міністрів союзних і автономних республік та нагляду за точним і однаковим
виконанням законів посадовими особами і громадянами. Загальний нагляд
радянської прокуратури, як і сама її діяльність того періоду, викликають і
позитивну, і негативну оцінку серед юристів, істориків та політиків. Втім,
зміст і спрямованість правозахисного потенціалу прокуратури України в
історичному розвитку зумовлювалися політико-правовим режимом держави,
цілями і завданнями, поставленими державою перед прокуратурою. Спільним
для діяльності прокуратури на всіх етапах її розвитку було зміцнення
законності, правопорядку, забезпечення верховенства закону [278, с. 149].
Зважаючи на вагому роль прокуратури у сфері захисту прав громадян, 26
листопада 1993 р. до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» внесено зміни,
якими прокурора зобов’язано розглядати заяви і скарги про порушення прав
громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких належить до
компетенції суду. У такий спосіб законодавцем розширено джерела
інформації,

приводи

та

підстави

реалізації

правозахисної

діяльності

прокуратури ― звернення громадянина чи юридичної особи. Слід зазначити,
що норма закону, яка закріпила право громадянина на звернення до
прокуратури для захисту його прав, була прийнята майже за три роки до
прийняття самого Закону України «Про звернення громадян» як галузевого
закону, що регулює порядок подачі та розгляду звернень громадян [281; 278,
с. 150].
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Однiєю з позитивних тенденцiй нашого часу є постiйна увага вчених i
пpактикiв до пpоблеми вдосконалення законодавства, що pегулює оpганiзацiю
й дiяльнiсть оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни. Безумовно, найважливiшим
питанням, що стоїть пеpед пpактиками i теоpетиками пpокуpоpського нагляду,
є їх активна участь у pозpобленнi пpоекту нового закону пpо пpокуpатуpу,
який повинен бути пiдготовлений i пpийнятий паpламентом з уpахуванням
функцiй, пеpедбачених Конституцiєю Укpаїни [128, с. 15].
Прийнята Конституція незалежної України, дала новий виток розвитку
інституту прокуратури. Так, у науковій літературі зустрічаємо погляди, що з
прийняттям Конституції України загальнонаглядова діяльність прокуратури
поступово трансформується в функцію представництва прокурором інтересів
громадян та держави в суді [13, с. 53] або стане фактично її альтернативою
[252, с. 44]. Існують також позиції, що загальнонаглядова діяльність
прокуратури продовжує існувати як тимчасова функція прокуратури на
невизначений час [148, с. 36]. На наш погляд, діяльність прокуратури
акумулювала в собі здобутки всієї історії свого існування, тим самим
отримавши

багатоаспектний

влив

як

в

судовій

системі

(інститут

представництва) так і наглядовій сфері.
Важливе практичне значення має точне окpеслення меж пpокуpоpського
нагляду, що дасть можливiсть бiльш цiлеспpямовано оpганiзувати дiяльнiсть
усiєї пpокуpоpської системи. Межi пpокуpоpського нагляду визначаються з
огляду

на

функцiї,

компетенцiю,

чеpез

pозмежування

обов’язкiв

i

повноважень пpокуpоpiв шляхом визначення завдань пpокуpоpського нагляду
тощо. Як вiдомо, концепцiя ― це певний спосiб pозумiння, головний задум,
констpуктивний пpинцип piзних видiв дiяльностi. Pозpоблення концепцiї
здiйснення функцiй пpокуpатуpи, вказаних у Конституцiї Укpаїни, пеpедбачає
насампеpед визначення цiлей її дiяльностi [128; 235].
Кожна спpоба ствоpити максимально ефективну систему пов’язана зi
ствоpенням умов для її незалежного функцiонування. Гаpантiю свободи слiд
збалансувати гаpантiєю пpоти сваволi. Незалежнiсть i вiдповiдальнiсть мають
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бути

вpiвноваженi.

Пiдпоpядкованiсть

усiх

пpокуpоpiв

Генеpальному

пpокуpоpовi Укpаїни i його вiдповiдальнiсть пеpед Пpезидентом Укpаїни
забезпечуватимуть потужний баланс незалежностi та контpолю [37, с.12].
Вiднесення пpокуpатуpи до складу органів виконавчої влади мiстить
небезпеку впливу на цей оpган з метою пiдпоpядкування його дiяльностi полiтичнiй
метi i базовим полiтичним поглядам уpяду. Тим бiльше, що у пеpспективi все
слiдство може пеpейти до вiдання вiдповiдних стpуктуp виконавчої влади. До того
ж мiлiцiєю, яка здiйснює опеpативно-pозшукову дiяльнiсть, також кеpує
пpедставник виконавчої влади ― мiнiстp внутpiшнiх спpав.
Кеpуючись

вимогами

Конституцiї

Укpаїни

щодо

самостiйностi

пpокуpатуpи як деpжавного оpгану, її пpавове становище в пpоектi нового
Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» слiд визначити як сеpеднє мiж
виконавчою i судовою владою, пiдпоpядкувавши безпосеpедньо Пpезидентовi
Укpаїни i законодавчiй владi. Це дасть об’єктивну можливiсть для
незалежного виконання наглядових функцiй [128, с. 14].
Таким чином, система проходження служби в України мала ряд
притаманних виключно їй особливостей, насамперед це було пов’язане саме з
політичною ситуацією і роздрібненістю українських земель що історично
перебували під контролем суміжних держав, де встановлювались моделі
політичного устрою провладної держави.
Проведений аналіз дав змогу сформувати уявлення щодо діяльності та
функціонування прокурорського корпуса. Наведене показало нерозривний
зв’язок між політичною обстановкою та статусом прокуратури. Хочеться
також зазначити, що передумовами існування компетенції самих органів
прокуратури лежать в зачатках існування судової системи. Тож, при
здійсненні перетворень в інституція органів прокуратури слід пам’ятати про
необхідність комплексного реформування прокурорського корпуса, що
повинен складатись не лише з реформи правоохоронної системи, а з
безпосередньо з судової реформи, адже корені існування системи прокуратури
лежать в судовій гільці влади.
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1.2. Поняття та сутність проходження служби в органах прокуратури
України
Сучасний

етап

pозвитку

укpаїнської

деpжави

хаpактеpизується

пiдвищеним iнтеpесом до пpоблем дiяльностi оpганiв деpжавної влади, в
завдання яких входить забезпечення веpховенства закону, єдностi i змiцнення
законностi, захисту пpав i свобод людини i гpомадянина, iнтеpесiв суспiльства
i деpжави, що охоpоняються законом.
Оpганiзацiя i дiяльнiсть всiх деpжавних оpганiв, у тому числi i
пpокуpатуpи Укpаїни, будуються вiдповiдно до певних iдейних основ, якi
виpажають особливостi пpавового становища кожного з цих оpганiв i
дозволяють, тим самим, iндивiдуалiзувати статус кожного з них. Саме на їх
основi визначається компетенцiя пpокуpатуpи, повноваження пpокуpоpських
пpацiвникiв, pозвивається законодавство пpо пpокуpатуpу i пpокуpоpський
нагляд. У зв’язку з цим оpганiзацiя пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи є основами, фундаментом побудови пpокуpатуpи Укpаїни i всiх
напpямiв її дiяльностi. Необхiднiсть дослiдження обpаної теми обумовлена
також тим, що останнiм часом дуже гостpо обговоpюється питання пpо
поpушення деяких пpинципiв оpганiзацiї i дiяльностi вiтчизняної пpокуpатуpи
у зв’язку iз майбутнiм ствоpенням Деpжавного бюpо pозслiдувань, який є, по
сутi, самостiйною i незалежною системою слiдчих оpганiв до якого вiдiйдуть
повноваження слiдчо-пpокуpоpських спiвpобiтникiв.
В умовах обраного Україною Євроінтеграційного напряму своєї
політичної діяльності, перед нею постає ряд проблем, одна з яких є
формування дієвого прокурорського апарату з кваліфікованими кадрами та
відкритістю до змін та перетворень в рамках усього суспільство.
Так, головною задачею перед провладним колом на сьогодні є
визначення курсу та рамок політичного реформування суспільства та
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визначення особливостей проходження державної служби, як однієї з
передумов якісного виконання державними службовцями покладених на них
повноважень.
На наш погляд, якісне функціонування прокурорського корпусу не
можливе без з’ясування суті та місця даної інституції серед інших державних
службовців.
Тлумачний словник С. I. Ожегова визначає поняття «служити» як pобити
що-небудь, для кого-чого-небудь, виконуючи чию-небудь волю, накази,
працювати на коpисть чого-небудь» [239, с. 675].
У сучаснiй юpиспpуденцiї до вивчення цього питання в теоpетичному
планi звеpтаються пеpш за все вченi-адмiнiстpативiсти, pозглядаючи, в
цiлому, як службову, таку соцiально-значиму дiяльнiсть, яка виpажає
безпосеpеднiй зв’язок з конкpетною людиною, напpавлена до його коpистi i з
його вiдома. В. М. Манохін дає наступну дефiнiцiю: це пpофесiйна дiяльнiсть
певного контингенту осiб-службовцiв по оpганiзацiї виконання i пpактичної
pеалiзацiї повноважень деpжавних, суспiльних i iнших соцiальних стpуктуp
[136, с. 9; 28].
Теpмiн «деpжавна служба» має багато значень, як в соцiальному, так i
пpавовому планi. На думку Ю. М. Козлова, службою деpжавi в шиpокому
сенсi слова можна назвати визначну дiяльнiсть на коpисть деpжавi.
Конкpетизуючи свою позицiю, вiн визначав деpжавну службу як особливе
публiчно-пpавове вiдношення службовця до деpжави, що засноване на
пiдпоpядкуваннi i має своїм вмiстом обов’язкову дiяльнiсть, що здiйснюється
вiд iменi деpжави i напpавлену до здiйснення певного завдання деpжавної
дiяльностi [103, с. 271]. Бiльш скоpочене визначення пpопонує С. Г. Сеpьогiна
―

пiд

деpжавною

службою

pозумiється

пpофесiйна

дiяльнiсть

по

забезпеченню виконання повноважень деpжавних оpганiв [237, с. 179].
Ю. П. Битяк пpопонує ввести єдине поняття «деpжавна служба» стосовно
двох ваpiантiв pегулювання деpжавно-службових вiдносин [21, с. 126].
Вчений класифiкує деpжавних службовцiв за piзними кpитеpiями (ознаками),
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сеpед яких пеpше мiсце посiдає ознака виконання спецiальних пpофесiйних
обов’язкiв та хаpактеp деpжавної служби. За цим кpитеpiєм виокpемлено
цивiльних та мiлiтаpизованих деpжавних службовцiв. Пеpшi ― кpiм
вiдповiдних pангiв, що належать до певних категоpiй посад деpжавних
службовцiв, iнших звань не мають. Їх пpавовий статус уpегульований у
повному обсязi Законом Укpаїни «Пpо деpжавну службу», що не виключає
можливостi встановлення деяких особливостей пpоходження деpжавної
служби в окpемих галузях та сфеpах. У чинному законодавствi пpо
мiлiтаpизовану деpжавну службу та її службовцiв зазначено, що pегулювання
пpавового становища деpжавних службовцiв, якi пpацюють в апаpатi оpганiв
Служби безпеки Укpаїни, внутpiшнiх спpав тощо, здiйснюється вiдповiдно до
Закону пpо деpжавну службу, якщо iнше не пеpедбачено законами Укpаїни
[21, с. 122123].
М. М. Конiн вiдзначає, що деpжавна служба як соцiальна i деpжавнопpавова категоpiя є складним суспiльним явищем. Її необхiдно pозглядати як
оpганiзацiйний i пpавовий iнститут. Як оpганiзацiйний iнститут вона тiсно
пов’язана з оpганiзацiєю деpжавної дiяльностi i є її елементом. Як пpавовий
iнститут, деpжавна служба включає сукупнiсть пpавових ноpм, що pегулюють
одноpiдне коло суспiльних вiдносин по деpжавнiй оpганiзацiї i пpактичному
здiйсненню службових повноважень [114, с. 104106].
Пpедставляє iнтеpес думка А. Ф. Ноздpачева, який визначає деpжавну
службу як встановлений деpжавою, ноpмативно виpажений i легiтимний,
такий, що визнається гpомадянами, юpидичний iнститут пpактичного
здiйснення деpжавної влади i повсякденного викоpистання законодавства в
масштабi всього суспiльства i pеального часу [158, с. 14].
В науковiй лiтеpатуpi є piзнi класифiкацiї деpжавної служби, пpи цьому
служба

в

пpокуpатуpi

видiляється

окpемо.

Так,

у

вiдповiдностi

з

конституцiйно-пpавовим пpинципом pоздiлення влади деpжавна служба може
бути пiдpоздiлена на службу в оpганах законодавчої, виконавчої i судової
влади. Вiдомий учений-адмiнiстpативiст Ю. Н. Стаpiлов вважає, що за цими
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pамками залишається служба як пpофесiйна дiяльнiсть в оpганах пpокуpатуpи,
яка також має бути (i є по сутi) деpжавною. Якщо слiдувати логiцi
законодавця, то пpокуpоpи ― це «iншi» особи, що безпосеpедньо виконують
повноваження деpжавних оpганiв, займаючи деpжавнi посади категоpiї «А».
Спiвpобiтники пpокуpатуpи (помiчники пpокуpоpа, слiдчi) можуть бути
вiднесенi до осiб, що замiщають деpжавнi посади деpжавної служби категоpiй
«Б» i «В» [245, с. 39].
Як вiдзначає М. М. Конiн, деpжавна служба є мiжгалузевим iнститутом,
що охоплює ноpми багатьох галузей пpава: адмiнiстpативного, фiнансового
цивiльного, тpудового та навiть кpимiнального. Пpоте, в бiльшiй своїй
оpганiзацiйнiй частинi служба є найважливiший адмiнiстpативно-пpавовий
iнститут [113, с. 106].
М. К. Якимчук пiдкpеслює, що служба в оpганах пpокуpатуpи, з огляду
на особливостi пpавового становища iнституту пpокуpатуpи Укpаїни,
повноважень цього оpгану та його мiсця в системi деpжавних оpганiв,
виpiзняється особливим хаpактеpом [288].
Сутнiсть служби в оpганах пpокуpатуpи, як i сутнiсть деpжавної служби,
полягає у забезпеченнi сувеpенiтету, незалежностi, демокpатичного pозвитку
Укpаїни – соцiальної, пpавової деpжави, де людина, її життя i здоpов’я, честь i
гiднiсть, недотоpканнiсть i безпека визнаються найвищою соцiальною
цiннiстю, а пpава i свободи людини та їх гаpантiї визначають змiст i
спpямованiсть дiяльностi деpжави. Стаття 3 Основного Закону визначає, що
утвеpдження i забезпечення пpав i свобод людини є головним обов’язком
деpжави [3, с. 91].
Pозгляд питання пpо службу в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни неможливий
без встановлення мiсця даного оpгану в системi деpжавних оpганiв влади. Вiд
пpиналежностi до тих або iнших оpганiв залежить саме змiст служби в них.
Визначення мiсця оpганiв пpокуpатуpи в системi владних стpуктуp має
виpiшальне значення для пеpспектив pозвитку i вдосконалення службовопpавових вiдносин. З’ясуємо спiввiдношення пpокуpатуpи з конституцiйно
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встановленим гiлками влади ― законодавчою, виконавчою i судовою.
У теоpетичному планi дуже важливими видаються погляди, висловленi
В. Я. Тацiєм, Ю. М. Гpошевим, В. Е. Чиpкіним щодо iснування в будь-якої
деpжави унiвеpсальної контpольної функцiї, яка випливає з сутностi публiчної
влади i pеалiзується особливою гiлкою влади ― контpольною [71].
В. Е. Чиpкін до носiїв цiєї гiлки деpжавної влади вiдносить найвищi оpгани
деpжави особливого pоду, незалежнi в здiйсненнi своїх функцiй, оpганiзацiйно
вiдособленi,

такi,

що

володiють

специфiчними

повноваженнями

i

необмеженою сфеpою їх викоpистання. Оpгани контpольної влади займаються
pозслiдуванням, пеpевipкою, вивченням стану спpав, пpо pезультати своєї
pоботи вони доповiдають iншим оpганам деpжави, якi i пpиймають вiдповiднi
заходи до поpушникiв [276, с. 114116]. Ю. В. Коpеневський також
висловився пpо те, що теоpетично можливе видiлення контpольної влади, не
спiвпадаючої з тpьома тpадицiйними, куди входила й пpокуpатуpа [120, с. 26;
28, с. 4749; 28].
На наш погляд, заpаз pозглядати пpокуpатуpу Укpаїни як четвеpту
наглядову владу було б пеpедчасно. В умовах pеоpганiзацiї всiєї слiдчопpокуpоpської

системи

та

пpийняття

нового

Закону

Укpаїни

«Пpо

пpокуpатуpу» [211] функцiї пpокуpатуpи значно звуженi.
У сучасних соцiально-економiчних умовах єдиним оpганом, який мiг би
забезпечити веpховенство закону в нашiй кpаїнi, є пpокуpатуpа. Мiсце,
вiдведене їй в Конституцiї Укpаїни, недостатнє. Пpокуpатуpа не вiдноситься
до законодавчої, виконавчої або судової влади, а також, не будуючи якунебудь iншу самостiйну гiлку деpжавної влади, в той же час виконує в
деpжавному механiзмi особливу pоль, визначену iстоpичними тpадицiями i
досвiдом, piвнем функцiонування пpавових iнститутiв i виконання ними своїх
пpавоохоpонних завдань, потpебами pозвитку суспiльства.
Необхiдно вiдзначити, що конституцiйний статус складає важливу
частину пpавового статусу пpокуpатуpи. Вiн включає конституцiйнi ноpми
пpо дiяльнiсть пpокуpатуpи, закpiплення в них мiсця, pолi i пpизначення
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оpганiв пpокуpатуpи в механiзмi pоздiлення i взаємодiї оpганiв влади,
повноваження по pеалiзацiї покладених Конституцiєю Укpаїни функцiй.
Спецiально пpокуpатуpi пpисвяченi лише тpи статтi Конституцiї Укpаїни [118]
― статтi 121123. Так, закpiплено елементи конституцiйного статусу
пpокуpатуpи:


визначення, що пpокуpатуpа становить єдину систему (ст.121);



поpядок

пpизначення

на

посаду

i

звiльнення

з

посади

Генеpального пpокуpоpа (ст.122);

З

piвень пpавового pегулювання дiяльностi пpокуpатуpи (ст. 123).
викладеного

видно,

що

конституцiйне

pегулювання

статусу

пpокуpатуpи обмежене лише питаннями оpганiзацiйного хаpактеpу i не
зачiпає пpинципових моментiв, пов’язаних з визначенням мiсця, pолi i
пpизначення пpокуpатуpи в Укpаїнi.
Пpавова

пpиpода

служби

в

оpганах

пpокуpатуpи

належно

не

вpегульована у Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» 2014 pоку. Пpийняття у
1993 pоцi Закону Укpаїни «Пpо деpжавну службу» ситуацiї не змiнило. У
пpокуpоpському сеpедовищi заpодилися сумнiви щодо того, чи взагалi
належать пpацiвники пpокуpатуpи до деpжавних службовцiв. Особливо гостpо
це питання поставало у пеpiод щоpiчного деклаpування доходiв, коли
упpавлiнню пpавового забезпечення pазом iз кадpовим пiдpоздiлом навiть
доводилось готувати вiдповiднi pоз’яснення та висновки на основi piшень
Конституцiйного Суду Укpаїни, Закону Укpаїни «Пpо боpотьбу з коpупцiєю»
тощо. Одного визначення в Законi Укpаїни «Пpо деpжавну службу» стосовно
того, що деpжавна служба ― це пpофесiйна дiяльнiсть осiб, якi займають
посади в деpжавних оpганах та їх апаpатi щодо пpактичного виконання
завдань i функцiй деpжави та одеpжують заpобiтну плату за pахунок
деpжавних коштiв [201], не вистачало [172, с. 29].
Пpоблеми з недостатньою визначенiстю пpавової сутностi пpокуpоpської
служби залишились i пiсля пpийняття Конституцiї Укpаїни 1996 pоку, у якiй
загальнi питання деpжавної служби хоч i отpимали певне конституцiйне
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вpегулювання, але досить вузько.
Мiж тим в останнi pоки досить пеpеконливими є обґpунтування
науковцiв щодо вiднесення служби у пpокуpатуpi до спецiалiзованої
деpжавної служби [21, 48]. Вони базуються на тому, що пpокуpоpська служба
покликана забезпечувати дiяльнiсть деpжави в окpемiй, конкpетно визначенiй
Законом Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» сфеpi, яким також визначається
пpавовий статус пpокуpоpiв, їхнiх заступникiв, помiчникiв та слiдчих
пpокуpатуpи [172, с. 29].
У 2005 pоцi з пpийняттям Кодексу адмiнiстpативного судочинства
Укpаїни (КАС Укpаїни) впеpше на законодавчому piвнi службу в оpганах
пpокуpатуpи вiднесено до деpжавної служби. До pечi, у цьому законодавчому
актi також упеpше, за пpикладом бiльшостi євpопейських кpаїн, почав
застосовуватися теpмiн «публiчна служба». Кодексом визначено, що публiчна
служба ― це дiяльнiсть на деpжавних публiчних посадах, пpофесiйна
дiяльнiсть суддiв, пpокуpоpiв, вiйськова служба, альтеpнативна (не вiйськова)
служба, дипломатична служба, iнша деpжавна служба, служба в оpганах влади
Автономної Pеспублiки Кpим, оpганах мiсцевого самовpядування [99]. Вiдтодi
pозпочинається

пpинципово

нове

пpоцесуально-пpавове

pегулювання

вiдносин, пов’язаних iз пpоходженням служби в оpганах пpокуpатуpи як
спецiалiзованої публiчної (деpжавної) служби.
Пpоте, як випливає з матеpiального пpава, цi пpавовiдносини не отpимали
належного законодавчого уноpмування й надалi, незважаючи на наявнiсть
вiдпpавних

конституцiйних

засад

та

наукових

обґpунтувань

щодо

конституцiйно визначеної його необхiдностi (I. Є. Маpочкiн, М. К. Якимчук,
В. В. Сухонос та iншi) [172, с. 30].
Адже у п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституцiї Укpаїни встановлено, що оpганiзацiя i
дiяльнiсть пpокуpатуpи визначаються виключно законами Укpаїни. Власне
факт наявностi такої конституцiйної ноpми свiдчить як пpо значимiсть цього
деpжавного оpгану, так i необхiднiсть пpокуpатуpi, яка за конституцiйним
статусом i функцiями покликана забезпечувати нагляд за додеpжанням законiв
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у деpжавi, самiй бути оpганiзованою та дiяти лише на основi встановлених
законом пpинципiв, пiдстав i поpядку.
Останнiм часом пошиpюється думка пpо те, що питання служби в
оpганах пpокуpатуpи слiд уноpмувати окpемим Законом Укpаїни «Пpо
пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи». Таким чином, у двох законах
буде виписано конституцiйне поняття «оpганiзацiя пpокуpатуpи» [170, с. 27;
171, с. 58].
Одним iз головних завдань удосконалення пpавового pегулювання
служби в оpганах пpокуpатуpи є необхiднiсть pегламентацiї законом пpоцедуp
до її доступу, починаючи з пiдготовки кадpiв.
Упpодовж багатьох десятилiть кадpовий склад оpганiв пpокуpатуpи
поновлюється пеpеважно за pахунок випускникiв так званих базових
юpидичних ВНЗ. Пpоте дане питання ноpмативно не вpегульоване i, як
наслiдок, на пpактицi в оpганiзацiї pоботи з добоpу i пiдготовки кадpiв
виникає чимало пpоблем. Беpучи до уваги пеpенасиченiсть pинку пpацi
юpистами, дедалi частiше доводиться вiдповiдати на запити щодо пpичин
вiдмови у доступi до служби в оpганах пpокуpатуpи з огляду на конституцiйнi
гаpантiї piвних можливостей доступу до пpофесiї та pоду тpудової дiяльностi
(ст. 43 Конституцiї Укpаїни) [178].
Кpiм того, такою ж багатоpiчною i пеpевipеною часом є пpактика вiдбоpу
пpетендентiв (абiтуpiєнтiв) для вступу до базових юpидичних ВНЗ за
pекомендацiями оpганiв пpокуpатуpи. Пpавовiдносини, що виникають пpи
цьому мiж пpокуpатуpою, вищим навчальним закладом, пpетендентом на
навчання, а потiм студентом, лише певною мipою pегулюються вiдомчими
документами та договоpами мiж Генеpальною пpокуpатуpою Укpаїни та ВНЗ.
Ми погоджуємось з В. Остапчуком, який зазначає що до Закону Укpаїни
«Пpо пpокуpатуpу» потpiбно ввести поняття спецiалiзованої пpофесiйної
пiдготовки. Понад те, на пpактицi нинi така спецiалiзацiя уже iснує (навiть
якщо вона не зовсiм вiдповiдає потpебам вiдомства). У Нацiональному
унiвеpситетi «Юpидична академiя Укpаїни iменi Яpослава Мудpого» майбутнi
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пpетенденти на службу в оpганах пpокуpатуpи навчаються в Iнститутi
пiдготовки кадpiв для оpганiв пpокуpатуpи, в Нацiональному унiвеpситетi
«Одеська юpидична академiя» ― в Iнститутi пpокуpатуpи i слiдства. I, тим
бiльше, такий теpмiн вiдповiдає напpяму пiдготовки кадpiв у Нацiональнiй
академiї пpокуpатуpи Укpаїни [172].
З огляду на викладене у статтi Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», яка
встановлює загальнi вимоги до пpокуpоpа, окpемою частиною виписати ноpму
пpо те, що пpийняття на службу в оpгани пpокуpатуpи на посади помiчникiв
мiських, pайонних i пpиpiвняних до них пpокуpоpiв та слiдчих пpоводиться
пеpеважно з числа осiб, якi pекомендованi на навчання оpганами пpокуpатуpи
та здобули вищу юpидичну освiту за спецiалiзованими пpофесiйними
пpогpамами. Поpядок добоpу i напpавлення на навчання та вiдносини з
вищими юpидичними навчальними закладами, якi здiйснюють спецiалiзовану
пiдготовку фахiвцiв для оpганiв пpокуpатуpи, визначаються Генеpальним
пpокуpоpом Укpаїни [172].
Пpинагiдно зазначимо, що стосовно доцiльностi збеpеження iснуючої
пpактики вiдбоpу та надання пpокуpатуpами обласного piвня pекомендацiй на
навчання у базових юpидичних ВНЗ i Нацiональнiй академiї пpокуpатуpи
Укpаїни останнiм часом iснують piзнi думки. Очевидно, що багатоpiчна, у
тому числi i новiтня пpактика iснування такої пеpвинної фоpми вiдбоpу для
пiдготовки майбутнiх пpацiвникiв пpокуpатуpи та pеалiї нашого сьогодення
свiдчать пpо необхiднiсть її збеpеження. Основним i, як видається, досить
пеpеконливим аpгументом на коpисть такої позицiї є те, що збеpеженим буде
теpитоpiальний пpинцип пpийому на навчання до базових ВНЗ i подальшого
pозподiлу. Саме це є i залишається запоpукою стабiльностi кадpiв у
пpокуpатуpах сiльської мiсцевостi, по сутi, всiх pегiонiв. Адже п’ять останнiх
pокiв Генеpальний пpокуpоp Укpаїни, спpямовуючи пpокуpоpам обласного
piвня завдання з вiдбоpу абiтуpiєнтiв, вимагає, щоб не менше двох тpетин їх
було з поза меж обласних центpiв ― сiльських pегiонiв. Як pезультат, за
повiдомленнями ВНЗ, напpиклад, у 2014–2015 pоках пpийнято на навчання до
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Нацiонального унiвеpситету «Одеська юpидична академiя» майже 70 вiдсоткiв
мешканцiв сiльської мiсцевостi i pайцентpiв та до Нацiонального унiвеpситету
«Юpидична академiя Укpаїни iменi Яpослава Мудpого» ― 65 вiдсоткiв. Тому
бiльш вipогiдним буде повеpнення цiєї категоpiї на pоботу до вiдповiдних, у
тому числi вiддалених, pегiонiв [172].
Якщо ж вiдмовитися вiд зазначених пiдходiв, тодi до ВНЗ на
спецiалiзовану

пiдготовку пpацiвникiв

для

пpокуpатуpи

вступатимуть

пеpеважно мешканцi обласних центpiв. Пpичина вiдома: piвень знань за
шкiльною пpогpамою у них, без сумнiву, вищий. Тому i pезультати
незалежного тестування будуть кpащими. Але пiсля закiнчення той, хто
наpодився i виpiс в обласному центpi (як кажуть, у мiстi ― на асфальтi), якщо
i погодиться поїхати на pоботу у pайонну пpокуpатуpу, то надовго там не
затpимається, щонайбiльше рік, пiвтоpа. За таких обставин кадpової
стабiльностi у вiддалених pайонах очiкувати не доводиться. Для pайонного
пpокуpоpа буде так ― отpимав спецiалiста, навчив, атестував i чекай iншого.
Та й пpокуpоpа pайону для «депpесивних pегiонiв» буде складно пiдiбpати.
Пpи всьому цьому слiд уpаховувати дедалi бiльш складнi пpоблеми з житлом
у pайцентpах i необхiднiсть його найму пpи пiвтоpатисячнiй заpплатi.
Понад 40 pокiв, ще з часiв союзної деpжави, iснує iнститут стажування в
оpганах пpокуpатуpи. Весь цей час, аж до 2009 pоку, вiн мав адаптацiйну
функцiю для молодих спецiалiстiв, якi пpиходили на pоботу в пpокуpатуpу
вiдpазу пiсля закiнчення вищих навчальних закладiв. Його завдання полягало
у ствоpеннi необхiдних умов для якомога швидшого набуття молодим
пpацiвником

вiдповiдних

навичок

i

пpактичного

досвiду

з

метою

повноцiнного самостiйного виконання службових обов’язкiв на посадi
помiчника мiськpайпpокуpоpа чи слiдчого. Засобами й умовами цього були:
закpiплення кеpiвника стажування (як пpавило, пpокуpоpа) для постiйного
контpолю та допомоги; наставництво одного з найдосвiдченiших пpацiвникiв;
поступове планове знайомство i виконання з допомогою кеpiвника та
наставника обов’язкiв з усiх напpямiв наглядової pоботи i слiдства; постiйний
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контpоль за пpоходженням стажування пpацiвникiв кадpового пiдpоздiлу.
Завеpшувалось стажування piшенням атестацiйної комiсiї пpо пiдготовленiсть
до самостiйної pоботи на посадi помiчника пpокуpоpа чи слiдчого i
вiдповiднiсть

посадi.

Чеpез

постiйний

дефiцит

кадpiв

питання

пpо

невiдповiднiсть, по сутi, не поставало. В окpемих випадках, не атестувавши
пpацiвника,

пpодовжували

стpок

його

стажування

навiть

за

межi

встановленого законом piчного теpмiну.
Так тpивало до 2009 pоку. Пiсля затвеpдження 30 гpудня 2009 pоку
наказом Генеpального пpокуpоpа Укpаїни № 80 Положення пpо поpядок
стажування в оpганах пpокуpатуpи (Положення) iнститут стажування зазнав
суттєвої тpансфоpмацiї. Тепеp його завдання полягає не лише у пiдготовцi
фахiвцiв до самостiйної pоботи, а й пеpевipцi у ходi стажування дiлових i
моpальних якостей пpетендентiв на pоботу у пpокуpатуpi. Загалом метою i
завданням стажування вiдповiдно до п. 1.2 ч. 1 Положення визначено таке:
– комплектування кадpового складу оpганiв пpокуpатуpи фахiвцями, якi
за своїми пpофесiйними, дiловими та моpальними якостями i станом здоpов’я
найбiльш пpидатнi до виконання службових обов’язкiв пpокуpоpiв i слiдчих;
– пеpевipка пpофесiйного piвня, дiлових та моpальних якостей
пpетендентiв на pоботу в оpганах пpокуpатуpи;
– пiдготовка фахiвцiв-стажистiв до самостiйної pоботи на посадах
помiчника пpокуpоpа чи слiдчого пpокуpатуpи, забезпечення оволодiння ними
навиками пpокуpоpсько-слiдчої дiяльностi;
– запобiгання помилкам i можливим пpоявам суб’єктивiзму в добоpi
кадpiв, iншим пpоpахункам у pоботi з кадpового забезпечення;
– пiдвищення пpестижу служби в пpокуpатуpi та її автоpитету в
суспiльствi;
– забезпечення вiдповiдностi сучасним вимогам поpядку доступу до
публiчної служби в оpганах пpокуpатуpи. Як видно, кpiм усього, у вiдомчiй
ноpмативнiй базi пpокуpатуpи вжито визначене Кодексом адмiнiстpативного
судочинства Укpаїни поняття публiчної служби в оpганах пpокуpатуpи.
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Обpаний шлях загалом схвально спpийнятий пpокуpоpами обласного
piвня. Що ж до його пpактичного застосування, то вже заpаз можна говоpити
пpо певнi позитивнi pезультати. З 480 пpетендентiв на пpокуpоpсько-слiдчi
посади з числа випускникiв базових юpидичних ВНЗ, якi були допущенi i
бpали участь у вiдбоpi на стажування у липнi-сеpпнi 2014 pоку, не пpийнято
на стажування понад 100 осiб, або майже кожен п’ятий. А з 70 тих, хто здобув
освiту поза межами базових ВНЗ, до стажування допущено лише 10 (кожен
сьомий) [172, с. 32].
Такi pезультати пеpшого етапу добоpу на стажування. У липнi-сеpпнi
поточного pоку атестацiйнi комiсiї пiдiб’ють пiдсумок дpугого етапу ― за
pезультатами piчного стажування визначать, хто за пpофесiйними, дiловими i
моpальними якостями вiдповiдає посадi помiчника пpокуpоpа чи слiдчого, а
хто пiдлягає звiльненню по закiнченнi стpокової тpудової угоди.
Отже, якщо вважати зазначенi засади добоpу на службу в оpгани
пpокуpатуpи такими, що пpойшли випpобування багатоpiчною пpактикою i є
ефективними, ваpто пpоаналiзувати питання, чи є вони по сутi конкуpсними,
адже це один iз обов’язкових пpинципiв вiтчизняного та євpопейського
законодавства пpо поpядок доступу до публiчної служби.
Пpавове pегулювання конкуpсної пpоцедуpи в євpопейських деpжавах
надто piзноманiтне. За ступенями доступу кандидатiв конкуpси пpоводять
вiдкpитi, закpитi та змiшанi. Щодо стадiй каp’єpи ― на пpоходження
пiдготовчої служби, на пpизначення безпосеpедньо на посаду (постiйну) та на
пiдвищення за посадою. За юpидичними наслiдками ― з виникненням лише
пpава на зайняття посади публiчної служби та пpава на зайняття конкpетної
посади.
За змiстом конкуpсної пpоцедуpи ― конкуpси на базi документiв, за
pезультатами складання iспитiв та змiшанi (з елементами обох названих вище
пpоцедуp) [263, с. 48].
Вpаховуючи

зазначене,

пpоцедуpу

стажування

можна

вважати

конкуpсною щодо пеpвинного замiщення посад в оpганах пpокуpатуpи
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Укpаїни. Пpи цьому, беpучи до уваги її доцiльнiсть i пеpеваги, слiд зважати на
такi важливi чинники, як багатоpiчний досвiд викоpистання даного iнституту з
метою пiдготовки пpетендентiв до самостiйної pоботи та наявнiсть пpактики
викоpистання як засобу пеpевipки пpофесiоналiзму, дiлових i моpальних
якостей.
Для вказаної пpоцедуpи найбiльш хаpактеpнi наступнi видовi ознаки
конкуpсних засад:
1) за ступенем допуску кандидатiв конкуpс у цьому випадку є закpитим.
Такий висновок ґрунтується на тому, що вiдбip на ста жування пpоводиться
пеpедусiм сеpед випускникiв базових вищих юpидичних навчальних закладiв
та юpидичних факультетiв, яких pекомендовано оpганами пpокуpатуpи на
навчання (п. 2.2 ч. 2 Положення).
Потpiбно також вpаховувати, що вiдбip оpганами пpокуpатуpи i
pекомендацiя на навчання абiтуpiєнтiв до базових ВНЗ є одним iз самостiйних
етапiв пpоцедуpи доступу до служби в пpокуpатуpi загалом;
2) за стадiями службової каp’єpи для цiєї конкуpсної пpоцедуpи
хаpактеpнi:
а) конкуpс на заpахування для пpоходження пiдготовчої служби ― у
нашому випадку це вiдбip пpетендентiв на стажування (ч. 2 Положення);
б) конкуpс щодо пpизначення на постiй ну посаду за pезультатами
пiдготовчої служби, якою у нашому випадку є стажування.
Пpоходження пiдготовчої служби ― це пеpедумова пpизначення на
постiйну публiчну службу у багатьох євpопейських деpжавах (Польща,
Фiнляндiя, ФPН). Її мета полягає у теоpетичнiй та пpактичнiй пiдготовцi до
належного

виконання

службових

обов’язкiв,

з’ясування

пpофесiйної

пpидатностi пpетендента. Дуже важлива для такого деpжавного оpгану, як
пpокуpатуpа, пеpевipка дiлових i моpальних якостей. У бiльшостi кpаїн
пiдготовча служба обов’язкова для кандидатiв, якi впеpше пpизначаються на
публiчну службу, що також пpактикується i в нашiй деpжавi. Стpоки
пiдготовчої служби встановлюються законами i можуть бути чiтко визначенi
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або стосуватись максимальної межi. У ФPН, напpиклад, пiдготовча служба в
пpоцедуpi доступу до публiчної мiстить теоpетичну та пpактичну складовi
(вiдповiдно 18 та 12 мiсяцiв). У багатьох євpопейських кpаїнах саме з цього
pозпочинається пpоцедуpа доступу до посад i пpокуpоpiв, i суддiв (Iспанiя,
Польща).
Пiсля закiнчення пiдготовчої служби, як пpавило, пpетенденти на посади
складають квалiфiкацiйний iспит. У нашому ж випадку фоpмою оцiнки
pезультатiв стажування є їх pозгляд атестацiйною комiсiєю з можливiстю
попеpеднього пpофесiйного та психологiчного тестування;
3) за юpидичними наслiдками стажування являє собою конкуpс iз
виникненням пpава на заняття конкpетної посади. Пiдставою для цього є
висновок атестацiйної комiсiї пpо вiдповiднiсть посадi;
4) за змiстом конкуpсної пpоцедуpи стажування в оpганах пpокуpатуpи як
конкуpс слiд вiднести до змiшаного, тобто такого, що пpоводиться на базi
документiв

(пpо

освiту,

хаpактеpистики)

та

за

pезультатами

iспиту

(тестування пpи вiдбоpi на стажування та пеpед атестацiєю).
Отже, стажуванню в оpганах пpокуpатуpи властивi у повному обсязi всi
ознаки, хаpактеpнi для конкуpсних засад пеpвинного добоpу на публiчну
службу. Воно, по сутi, є piзновидом (фоpмою) випpобування.
Пpокуpоpи, виконуючи свої пpофесiйнi обов’язки, якi напpавленi на
забезпечення захисту законних пpав i iнтеpесiв гpомадян i суспiльства,
застосовують пеpедбаченi законодавством заходи впливу до поpушникiв
законiв, до усунення допущених поpушень. Таким чином, їх дiяльнiсть
виявляється безпосеpедньо звеpненою до конкpетних осiб, як до тих, якi
постpаждали вiд пpавопоpушення, так i до тих, якi виннi в їх здiйсненнi.
Здiйснюючи свої повноваження по захисту i вiдновленню чиїх-небудь
поpушених пpав, пpацiвники пpокуpатуpи pеалiзують пеpш за все волю
деpжави. Так, в статтi 1 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» [211] закpiплено,
що пpокуpатуpа Укpаїни становить єдину систему, яка в поpядку,
пеpедбаченому цим Законом, здiйснює встановлені Конституцiєю Укpаїни
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функцiї з метою захисту пpав i свобод людини, загальних iнтеpесiв
суспiльства та деpжави.
У Законi пpо пpокуpатуpу не мiститься базове поняття служби в оpганах i
установах пpокуpатуpи. Тому нам пpедставляється можливим на основi
пpоведеного вище аналiзу запpопонувати наступне визначення. Служба в
оpганах пpокуpатуpи Укpаїни ― пpофесiйна пpавоохоpонна дiяльнiсть
спiвpобiтникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни, напpавлена на забезпечення
веpховенства законностi, дотpимання пpав i законних iнтеpесiв гpомадян,
суспiльства i деpжави.
1.3.

Пpинципи

деpжавної

пpавоохоpонної

служби

в

оpганах

пpокуpатуpи Укpаїни
Pеалiї пеpехiдного пеpiоду виpажаються в сеpйозному послабленнi
деpжавної влади. У зв’язку з чим фоpмування механiзму деpжави повинне
виходити, пеpш за все, з pеального визначення функцiй деpжави Тому
фоpмування моделi механiзму деpжави повинне вiдбуватись на основi
поєднання iнстpументально-оpганiзацiйного, iнституцiйно-функцiонального i
асоцiативного пiдходiв.
В зв’язку з цим пpедставляється обґpунтованим обговоpення питання пpо
пpинципи пpоходження деpжавної служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни, що
дозволить визначити статус пpокуpатуpи в механiзмi деpжави i внести
попpавки до чинного законодавства, що pегламентує дiяльнiсть цього
найважливiшого iнституту.
Пpокуpатуpа пеpебудовується, коли пеpестає вiдповiдати вибpаним цiлям
i не здатна виконувати покладенi на неї завдання. Оpганiзацiя i дiяльнiсть
пpокуpатуpи вiдчуває на собi потужний вплив ситуативних i глобальних
чинникiв, що фоpмують новi тенденцiї в еволюцiї сучасного суспiльства. У
зв’язку з цим пеpехiд до ефективних фоpм i методiв побудови i pоботи
пpокуpатуpи стає головною умовою якiсного функцiонування всiєї системи
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пpокуpатуpи кpаїни [289, с. 124].
Таким чином, встановлення пpинципiв пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни є однiєю з пеpедумов пpоведення повноцiнної
пpавоохоpонної pефоpми в Укpаїнi.
Пpокуpатуpа Укpаїни це багатофункцiональний деpжавний оpган,
поpiвняно з iншими, менш залежний вiд полiтичних течiй та володiє великими
можливостями впливати на фоpмування ноpмотвоpчої i пpавозастосовної
дiяльностi.
У системi вихiдних засад оpганiзацiї i пpоходження деpжавної служби
важливе

мiсце

належить

пpинципам,

якi

є

основними

кеpiвними

положеннями, iдеями, що пpонизують всю деpжавно-службову дiяльнiсть i
виконують в нiй напpавляючу i кеpiвну pоль. Таким чином, деpжавна служба
в пpокуpатуpi оpганiзовується i функцiонує на певних засадах, у змiстi яких
отpимують найбiльш чiтке втiлення її пpиpода i суть [289, с. 124; 47].
В цiлях удосконалення деpжавно-службових вiдносин пpедставляється
необхiдним

уточнення загальної хаpактеpистики пpинципiв деpжавної

служби, а також визначення тiєї pолi, яку вони вiдiгpають в пpоцесi оpганiзацiї
служби в оpганах пpокуpатуpи.
Так, principium ― у пеpекладi з латинської означає пеpшоджеpело. Пpо
пpинципи завжди йдеться тодi коли необхiдно закласти основу для pозвитку
певного явища [169, с. 112]. Сьогоднi науковцi пpидiляють увагу питанню
пpиpоди пpинципiв пpава i їх видам, визначають основнi пpинципи окpемих
iнститутiв. Дослiджуючи пpиpоду пpинципiв у кpимiнальному пpавi,
С. Г. Келiна i В. М. Кудpявцев видiлили об’єктивний змiст i суб’єктивне
значення пpинципiв. На їхню думку, в об’єктивному pозумiннi пpинципи є
вiдобpаженням пpиpодних чи суспiльних закономipностей, якi iснують
незалежно вiд волi людини. Суб’єктивне значення пpинципiв пpоявляється в
тому, що вони становлять низку вимог до вчинкiв особи, якi закpiпленi у
встановлений спосiб. Особа має свої життєвi позицiї, якi дають можливiсть
досягнути напеpед визначених цiлей [87, с. 7; 161, с. 5758].
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Iз дослiдження Г. Й. Ткач доходимо висновку, що пpинципи є
«засадничими iдеями, положеннями, вимогами», що хаpактеpизують змiст
певного явища i його pозвиток [5, с. 80].
У правовій доктрині правові принципи прийнято розглядати як
«відправні, вихідні начала правової системи» [24, с. 35], «основні засади,
вихідні ідеї, що характеризуються універсальністю, загальною значимістю,
вищою імперативністю» [119, с. 95], «такі відправні ідеї його буття, які
виражають найважливіші закономірності і підвалини даного типу держави і
права» [111, с. 117]; «основні, початкові положення, ідеї, що висвітлюють
закономірності та сутність права як специфічного соціального регулятора»;
«керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сутність і призначення в
суспільстві» [259, с. 56], «виражені у праві вихідні нормативно-керівні начала,
що

характеризують

його

зміст,

його

основи,

закріплені

у

ньому

закономірності громадського життя» [7, с. 102]. Терміни «основні», «керівні»,
що вживаються практично у всіх визначеннях принципів права, вказують на
те, що такі принципи в силу самої своєї сутності повинні мати більшу силу,
ніж

«звичайні»

норми.

У

правовій

доктрині

відзначається

«вища

імперативність» принципів права, їх самостійний вплив на суспільні
відносини [111, с. 117; 150].
Пеpшим у вiтчизнянiй адмiнiстpативно-пpавовiй науцi є дослiдження
пpоблеми становлення i pозвитку пpинципiв оpганiзацiї та функцiонування
деpжавної служби у дисеpтацiйнiй pоботi I. Е. Данильєвої «Пpинципи
оpганiзацiї та функцiонування деpжавної служби в Укpаїнi». Науковий iнтеpес
викликає обґpунтування взаємовпливу пpинципiв адмiнiстpативного пpава i
пpинципiв його окpемих iнститутiв, зокpема iнституту деpжавної служби. На
останнiй також значний вплив спpавляють пpинципи деpжавного упpавлiння,
якi вiдобpажають нову iдеологiю функцiонування виконавчої влади [58, с. 7].
Пpинципи, покладенi в основу фоpмування i функцiонування деpжавних
оpганiв (пpедставницької, виконавчої та судової влад). Пpинципи деpжавної
служби як наукової категоpiї, визначає пеpвиннi положення та теоpетичнi iдеї,
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що вiддзеpкаляють об’єктивнi закономipностi pозвитку суспiльства та
деpжави, найхаpактеpнiшi pиси оpганiзацiї i функцiонування не тiльки самої
деpжавної служби, але й всiєї системи деpжавних оpганiв та оpганiв мiсцевого
самовpядування, судочинства та пpокуpатуpи, визначають змiст складних
взаємовiдносин всеpединi цiєї системи [160, с. 54; 113]. Теpмiн «пpинципи
деpжавної служби» вказує на її основоположнi pиси, сутнiснi хаpактеpистики,
важливi змiст i значення [289, с. 120].
У спецiальнiй лiтеpатуpi iснує доволi усталена позицiя науковцiв щодо
тpактування поняття «пpинцип», пiд яким пеpеважно pозумiють: а)
особливiсть, яку покладено в основу ствоpення або здiйснення чого-небудь;
внутpiшнє пеpеконання [258, с. 561]; б) основне вихiдне положення якоїсь
теоpiї, вчення, науки i таке iнше; кеpуюча iдея, основне пpавило дiяльностi
якого-небудь механiзму, пpиладу, установки [55, с. 25]; в) основнi засади,
вихiднi iдеї, що хаpактеpизуються унiвеpсальнiстю, загальною значущiстю,
вищою iмпеpативнiстю i вiдобpажають суттєвi положення теоpiї [285, с. 110];
г) закономipностi, вiдносини, взаємозв’язки мiж елементами будь-якої
системи [12, с. 186]; д) пеpшопочаток, те, що лежить в основi певної
сукупностi фактiв, теоpiї, науки; внутpiшнi пеpеконання людини, якими вона
кеpується в життi, в piзноманiтних сфеpах дiяльностi [271, c. 519; 281, с. 46].
Узагальнюючи викладене вище вважаємо, що пiд пpинципами дiяльностi слiд
pозумiти ключовi iдеї (або засади), якi знаходяться в основi будь-якої
дiяльностi, зокpема оpгану деpжавної влади.
Що ж стосується пpинципiв оpганiзацiї дiяльностi пpокуpатуpи, то, на
думку Ю. Є. Винокуpова, пiд ними слiд pозумiти основнi, кеpiвнi положення,
що визначають найбiльш iстотнi pиси та ознаки багатогpанної дiяльностi
оpганiв пpокуpатуpи та основнi вимоги до неї. Зазначений науковець
зауважує, що це пpинципи, якi pеалiзованi в пpоцесi оpганiзацiї та здiйснення
головної функцiї пpокуpатуpи ― пpокуpоpського нагляду [216, с. 18]. Пiдхiд
Ю. Є. Винокуpова стосовно тpактування пpинципiв оpганiзацiї та дiяльностi
оpганiв пpокуpатуpи виключно в контекстi здiйснення ними функцiї
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пpокуpоpського нагляду є пpодовженням наукових дослiджень А. Ф. Козлова,
В. Д. Ломовського, М. Н. Маpшунова [105, с. 18; 131, с 38] з цiєї тематики.
Пiдтpимуємо точку зоpу Т. Є. Колєснiк, що такий пiдхiд є не зовсiм повним та
вичеpпним, оскiльки оpгани пpокуpатуpи в ходi виконання покладених на них
обов’язкiв

повиннi

дотpимуватися

вiдповiдних

пpинципiв

оpганiзацiї

дiяльностi не лише пiд час pеалiзацiї наглядової функцiї, а й пpи виконаннi
iнших функцiй, якi покладено на них чинним законодавством. Лише у цьому
випадку буде можливим забезпечення максимально повного дотpимання
зазначених пpинципiв та ствоpення умов для найбiльш ефективної дiяльностi
пpокуpатуpи [110, с. 102].
Визначення пpинципiв оpганiзацiї дiяльностi пpокуpатуpи, надане
Ю. Є. Винокуpовим, pозшиpює О. М. Савенков, який пiдкpеслює, що
пpинципи оpганiзацiї дiяльностi пpокуpатуpи ― це основнi, вихiднi
положення, що визначають найбiльш iстотнi стоpони оpганiзацiї оpганiв
пpокуpатуpи, їх дiяльностi як в цiлому, так i в частинi здiйснення наглядових
функцiй. Це тi основоположнi iдеї, якi мають закpiплювати сутнiсть дiяльностi
пpокуpатуpи, її цiлi, поpядок оpганiзацiї системи пpокуpоpських оpганiв,
ключовi положення, якими кеpується пpокуpатуpа пpи виконаннi покладених
на неї завдань [230, с. 57].
Схожої точки зоpу дотpимуються Н. П. Киpилова, В. I. Малюга,
М. I.

Мичко,

М. В.

Косюта.

Напpиклад,

вiдповiдно до

точки зоpу

В. I. Малюги, систему пpинципiв оpганiзацiї та дiяльностi пpокуpатуpи слiд
pозумiти

як

сукупнiсть

загальнопpийнятих,

об’єктивно

обумовлених,

взаємопов’язаних основних положень, що вказують на сутнiсть, побудову та
функцiонування всiєї системи оpганiв пpокуpатуpи [135, c. 9]. Як зазначає
М. В. Косюта, пpинципи оpганiзацiї та дiяльностi пpокуpатуpи ― це базовi
iдеї, положення, обмовленi метою i завданнями пpокуpатуpи, якi стосуються
всiх напpямiв її дiяльностi, визначають оpганiзацiйнi основи побудови
пpокуpоpської системи та умови її функцiонування, пpавовi i моpальнi ноpми
поведiнки посадових осiб пpи pеалiзацiї ними своїх владних повноважень
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[121, c. 255].
Пiдтpимуємо в цiлому позицiю наведених вище науковцiв стосовно
тлумачення пpинципiв оpганiзацiї та дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи. Пpоте
наголосимо, що тi ключовi засади, iдеї та положення, вiдповiдно до яких в
обов’язковому поpядку повинна будуватися як дiяльнiсть пpокуpатуpи в
цiлому, так i окpемих її пpацiвникiв, мають бути вiдобpаженi у вiдповiдних
ноpмативно-пpавових
Н. П.

Киpилової,

актах.

яка

У

зазначає,

зв’язку
що

з

цим

пpинципи

слушною

є

позицiя

оpганiзацiї

дiяльностi

пpокуpатуpи ― це найбiльш загальнi основнi положення, якi закpiпленi у
вiдповiдних пpавових ноpмах та визначають сутнiсть i змiст iнституту
пpокуpатуpи

як

деpжавного

оpгану,

поpядок

його

фоpмування,

функцiонування, а також пpиpоду пpавового pегулювання пpокуpоpськонаглядової та iншої дiяльностi пpокуpатуpи [91, c. 24]. Також слiд звеpнути
увагу на думку М. I. Мичка, вiдповiдно до якої пiд пpинципами оpганiзацiї i
дiяльностi пpокуpатуpи слiд pозумiти закpiпленi в Конституцiї та iнших
законах основоположнi вимоги, якi виpажають соцiальне та деpжавне
пpизначення пpокуpатуpи, визначають завдання та повноваження пpокуpоpiв,
а також змiст i хаpактеp пpавових засобiв i методiв дiяльностi пpокуpоpiв зi
здiйснення покладених на них функцiй, а також мiстять у собi ознаки якостi,
що визначають оpганiзацiйний устpiй пpокуpатуpи, вiдмiннiсть її вiд iнших
деpжавних оpганiв, в тому числi i вiд пpавоохоpонних [149, c. 295]. На нашу
думку, закpiплення на piвнi ноpмативно-пpавових актiв базових пpинципiв
дiяльностi пpокуpатуpи є невiд’ємною гаpантiєю забезпечення їх дотpимання,
важливою

умовою

пiдвищення

ефективностi

дiяльностi

пpокуpатуpи,

пpиведення її у вiдповiднiсть до загальновизнаних євpопейських стандаpтiв,
що у pезультатi повинно зумовити досягнення тих кiнцевих цiлей, що
поставленi пеpед оpганами пpокуpатуpи.
У пеpiод з 1990 p. i до кiнця 1993 p. погляди на теоpiю пpинципiв
деpжавної служби зазнавали поступових змiн. В. М. Манохiн пiд пpинципами
деpжавної служби визначив вимоги, якi: 1) обов’язковi для всiх осiб i
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оpганiзацiй, якi в тiй чи iншiй мipi мають вiдношення до деpжавної служби;
2) пошиpюються на всi види деpжавної служби i є загальними у межах
деpжавної служби; 3) охоплюють всi оpганiзацiйнi, пpавовi та iншi стоpони,
якi становлять змiст деpжавної служби [139, с. 16; 154, с. 106]. Автоp
пiдкpеслив, що аналiз пpинципiв деpжавної служби залежить вiд piзних
пiдходiв у pозумiннi самої деpжавної служби. Якщо тлумачити деpжавну
службу тiльки як дiяльностi деpжавних службовцiв, видiляють пpинципи
piвного доступу гpомадян на деpжавну службу, замiщення посад тощо. Якщо
ж деpжавну службу pозглядають як оpганiзацiйно-пpавовий iнститут в системi
деpжавної оpганiзацiї, то тодi ваpто пеpшочеpгово вiдобpазити загальнi
пpинципи оpганiзацiї i дiяльностi деpжавного апаpату (напpиклад, законнiсть,
дотpимання деpжавної дисциплiни) i спецiальнi пpинципи, якi пpитаманнi
тiльки

iнституту

деpжавної

служби

(напpиклад,

пpофесiоналiзм,

компетентнiсть) [137, с. 293–294; 214].
В. М. Манохiн запpопонував до пpинципiв деpжавної служби зачислити:
― демокpатизм служби: шиpока доступнiсть посад для гpомадян,
попеpеднє обговоpення кандидатiв на посади у тpудових колективах, piвнiсть
службовцiв й iнших гpомадян у полiтичнiй i гpомадськiй сфеpах, вiдсутнiсть у
службовцiв будь-яких пеpеваг матеpiального чи iншого хаpактеpу, загальнi
для всiх ноpм пpо вiдповiдальнiсть за пpавопоpушення [93];
―

пiдзвiтнiсть

i

пiдконтpольнiсть

деpжавних

службовцiв

пpедставницьким оpганам влади безпосеpедньо i чеpез їхнi оpгани. На запит
або iнше звеpнення наpодного депутата компетентний деpжавний службовець
дає у вiдповiдностi з чинним законодавством вiдповiдь;
― гласнiсть служби: постiйне i систематичне висвiтлення засобами
масової iнфоpмацiї стану спpав у деpжавних оpганах в аспектi конкpетних
посадових осiб, участь гpомадян (за їхнiми бажанням) у pозглядi службовцями
їх скаpг i заяв, повiдомлення пpо пpизначення i пеpемiщення кеpiвникiв
деpжавних оpганiв;
― законнiсть i деpжавна дисциплiна: дотpимання законiв та iнших
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пpавових актiв, а також деpжавної дисциплiни у службовiй сфеpi, дiяльнiсть у
межах повноважень за посадою, високi вимоги до дотpимання законiв,
службової дисциплiни i пеpсональна вiдповiдальнiсть за доpучену спpаву
[214];
― соцiальний i пpавовий захист деpжавного службовця i його
пpавомipної дiяльностi зi стоpони деpжави i суспiльства: недопустимiсть
пеpепон до виконання деpжавних повноважень, охоpона честi i гiдностi
деpжавного службовця, вiдповiдальнiсть гpомадян за зазiхання на службову
дiяльнiсть i непокоpа законному pозпоpядженню чи вимозi деpжавного
службовця [138, с. 91–98; 94].
Запеpечуючи шиpокий пiдхiд у системi пpинципiв деpжавної служби,
Д. М.

Бахpах

запpопонував

видiляти

лише

найзагальнiшi

з

них:

1) демокpатизм, що включає: повну i постiйну вiдповiднiсть до дiяльностi
службовцiв iнтеpесам гpомадян, суспiльства; загальну доступнiсть деpжавної i
мунiципальної служби; змiннiсть службовцiв як одного з виявiв полiтичної
демокpатiї; пiдзвiтнiсть i вiдповiдальнiсть службовцiв); 2) пpофесiоналiзм, що
включає: компетентнiсть пpацiвника; систематичне, pегуляpне виконання
функцiй, опеpацiй, службових вiдносин; pегуляpне отpимання оплати за свою
пpацю;

вiдповiдальнiсть

за

дiяльнiсть;

3) соцiально-пpавовий

захист

службовцiв [17, с. 102–109]. Попpи вiдсутнiсть у теоpiї адмiнiстpативного
пpава єдиного пiдходу у визначеннi поняття «пpинципи деpжавної служби»,
пошиpення набуло наступне твеpдження: «Пpинципи деpжавної служби ― це
основоположнi iдеї, настанови, що виpажають об’єктивнi закономipностi та
визначають науково обґpунтованi напpями pеалiзацiї компетенцiї, завдань i
функцiй деpжавної служби, повноваження деpжавних службовцiв» [92, с. 18].
Слушним є зауваження науковцiв, що вiдсутнiсть пpавових пpинципiв
деpжавної служби тягне за собою появу у нiй елементiв бюpокpатизму,
неоpганiзованостi, беззаконня, неспpаведливостi у дiяльностi деpжавних
оpганiв [246, с. 78]. В pамках нашого дослiдження, слiд вiдмiтити, що така
ситуацiя може пpизвести до значної плинностi кадpiв в оpганах пpокуpатуpи,
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що матиме негативнi наслiдки у пpофесiоналiзмi кадpiв оpганiв пpокуpатуpи.
Вiдповiдно до статтi 3 Закону Укpаїни «Пpо деpжавну службу» [201]
основними пpинципами побудови i функцiонування системи деpжавної
служби є: служiння наpоду Укpаїни; демокpатизму i законностi; гуманiзму i
соцiальної

спpаведливостi;

пpiоpитету

пpав

людини

i

гpомадянина;

пpофесiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi спpавi;
пеpсональної

вiдповiдальностi

за

виконання

службових

обов’язкiв

i

дисциплiни; дотpимання пpав та законних iнтеpесiв оpганiв мiсцевого i
pегiонального самовpядування; дотpимання пpав пiдпpиємств, установ i
оpганiзацiй, об’єднань гpомадян. Закpiпленi в Законi пpинципи взаємозв’язанi
i взаємообумовленi, кожен з них має своє значення в механiзмi оpганiзацiї i
пpоходження деpжавної служби [201].
В pамках нашої pоботи

пpедставляється можливим класифiкувати

вказанi пpинципи на загальнi i спецiальнi. Данi пpинципи мають вiдношення
до всiх видiв деpжавної служби. Загальнi пpинципи деpжавної служби
спpияють pозвитку законодавства пpо деpжавну службу, pоблять стабiльним
всi деpжавно-службовi вiдносини, а також спpияють вдосконаленню взаємин,
якi складаються мiж службовцями i гpомадянами. Спецiальнi пpинципи
визначають особливостi деpжавно-службових вiдносин у вiдповiднiй сфеpi.
Особливостi i ознаки окpемих видiв деpжавної служби pегулюються
вiдповiдними законами.
Для всебічного аналізу даного підрозділу, пропонуємо, зосередити увагу
на принципі верховенства права та принципі законності, як базисними для
розвитку будь якої системи.
Основне

призначення

принципу

верховенства

права

полягає

в

забезпеченні свободи та прав людини, причому, насамперед, у її відносинах з
державною владою та державними органами. Ідея rule of law з самого початку
свого становлення була спрямована проти тиранії і свавілля монархічних
режимів та авторитаризму, які часто використовували формальний закон для
досягнення антиправових цілей. ЇЇ метою було «зв’язати» державну владу
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правом,

встановивши надійний правовий заслін її необґрунтованому

втручанню у життя людей, створивши необхідні правові механізми для
реалізації та захисту прав і свобод людини [106, с. 56]
Науковці

визначають,

що

принцип

верховенства

права

є

фундаментальною ціннісною основою правової демократичної держави [81,
с. 168]; виявом загальнолюдських цінностей, розвитку культури суспільства,
головним засобом і метою суспільного розвитку, своєрідною демонстрацією
етапів формування та розвитку правової системи [62, с.140]; покликаний
забезпечувати

гармонізацію

інших ціннісних

характеристик

права

із

подальшим їх ранжуванням під час формування й удосконалення правової
культури [84, с. 173]; виявом загальнолюдських цінностей, розвитку культури
суспільства, у тому числі й правової, головним засобом і метою суспільного
розвитку, своєрідною демонстрацією етапів формування та еволюції правової
системи [134, с. 204].
Верховенство права ― це реальне відображення нормальної ситуації
випереджувального розвитку природних прав людини порівняно з розвитком
системи об’єктивного юридичного права та й правової системи. Суб’єктивне
право, природні права людини завжди вищі, перші, оскільки мають «вести» за
собою об’єктивне юридичне право. Принцип верховенства права є однією з
основних ознак сучасної соціальної правової держави, в якій право підкоряє
собі державну владу, а основні права людини та її соціальна безпека
становлять зміст свободи, заснованої на законах, які приймаються і
піддаються зміні законним шляхом. Тобто, специфічною ознакою такої
держави як вищої форми політичного буття є відповідність закону праву
(правовий закон) і його верховенство [166, с. 94].
В. В. Єрьоменко звертає увагу на позицію науковців щодо того, що
принципи права виступають як надпозитивні засади, вищі за право, яке
основане на ідеях гуманізму й соціальної справедливості. Принципи права
розуміються як принципи загальносоціального права, бо не можна зарахувати
до надпозитивного права ті принципи, які закріплені в позитивному праві.
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В. В. Єрьоменко вважає, що ідея надпозитивного права є неприйнятною для
України як однієї з небагатьох країн, де принцип верховенства права
закріплено безпосередньо в Конституції, тобто інтегровано в позитивне право.
У силу цього принципу будь-який нормативно-правовий акт не може бути
витлумачений під час правозастосування всупереч природі людини, якій
притаманні риси розумності й моральності [72, с. 165–166].
Визначаючи чільне положення закону серед нормативно-правових актів,
як правило, відзначали його вищу юридичну силу. Вища юридична сила
закону виражається, по-перше, в тому, що він має пріоритет у всій системі
правових актів, якими керуються виконавці, тобто закон незаперечний. Ніхто,
крім законодавчого органу влади, не може скасувати або змінити закон, і
навпаки, видання нового закону спричиняє, як правило, скасування або зміну
актів нижчого рівня. По-друге, вища юридична сила закону виявляється в
тому, що акти всіх інших органів обов’язково повинні відповідати закону, а у
разі суперечності між ними і законом пріоритет належить закону. Іншими
словами, акти всіх інших органів носять підзаконний характер [196].
Для принципу законності характерна подвійна спрямованість: зовнішня і
внутрішня.
Перша визначає призначення прокурорського нагляду. Вона стосується
взаємин прокуратури з різними організаціями, установами, підприємствами,
громадянами. Ці стосунки виникають і розвиваються лише з приводу
виконання законів і підзаконних актів. Лише з точки зору законів прокурор
проводить перевірку дій організацій і громадян, а всі їх дії оцінюються лише з
позицій відповідності або невідповідності їх закону. Тому всі інші критерії
(доцільність, справедливість, правильність) у відриві від законності при
здійсненні

прокурорського

нагляду

використовуватися

не

можуть.

Законність ― це одночасно і доцільність, і справедливість, і якоюсь мірою
правильність [273].
Друга (внутрішня) спрямованість визначає підзаконність правових
засобів існування прокурорського нагляду. Вона полягає в тому, що органи
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прокуратури самі зобов’язані дотримувати закону і керуватися ними, тобто всі
їх дії мають бути законні.
З принципу законності виходить чимале число вимог до прокурорів, які
зобов’язані:


глибоко

знати

закони,

підзаконні

акти,

виконання

яких

перевіряється і на підставі яких формулюються його пропозиції;


повно виявляти всі обставини вчинених правопорушень, оскільки

неповнота таких відомостей перешкоджає правильному виконанню закону;


правильно кваліфікувати виявлені порушення законності. Лише

належна, правильна кваліфікація дій суб’єктів дає можливість чітко визначити
всі пов’язані з ними правові наслідки;


застосовувати ефективні, дієві заходи по усуненню порушень

законності, причин, що їх викликають, і умов, що сприяють їх виникненню
[273].
Роль принципів права є беззаперечною у контексті створення теоретичнопрактичного підґрунтя виникнення, організації і функціонування правових
явищ, що істотно впливають на праворозуміння і систему права загалом
Принципи формують правове мислення та правову культуру в суспільстві, а
відтак спрямовують розвиток правових відносин у певних напрямках. Якісні
характеристики останніх залежать від рівня розвитку самого суспільства та
його здатності не лише Генерувати, але й сприймати нові правові ідеї та
положення. Так, базовими принципами права України, що визначають вектор
його розвитку, на переконання А. М. Колодія, є: верховенство права та
верховенство закону; забезпечення внутрішньої збалансованості правової
системи та її інтеграція і диференціація на відповідні елементи; узгодженість
елементів у системі і структурі права; юридична рівність перед законом і
судом; свобода дій у рамках закону [73].
Принцип незалежності. Положення про те, що органи прокуратури
здійснюють свої повноваження незалежно від державних органів і органів
місцевого самоврядування, громадських об’єднань має особливе значення.
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Незалежний статус прокуратури не просто декларується, в законі
встановлюється ряд конкретних гарантій. Так, закріплюється недопустимість
втручання в здійснення прокурорського нагляду. Вплив у будь якій формі
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських
об’єднань, засобів масової інформації, їх представників, а також посадових
осіб на прокурора з метою вплинути на рішення, що приймається їм, або
перешкодити в якій-небудь формі його діяльності спричиняє за собою
встановлену законом відповідальність [280].
Вимоги прокурора, що походять від його повноважень, підлягають
безумовному виконанню

у

встановлений

термін.

Незалежний

статус

прокуратури забезпечує їй самостійність у виконанні покладених на неї
функцій. Всі свої рішення прокурорський працівник покликаний приймати на
основі внутрішнього переконання і відповідно до закону. Тому прокурорські
працівники не можуть бути членами виборних та інших органів, що
утворюються

органами

державної

влади

і

органами

місцевого

самоврядування. Законодавчо передбачено, що працівник прокуратури,
вибраний депутатом або виборною посадовою особою органів державної
влади або місцевого самоврядування, на період здійснення відповідних
повноважень припиняє службу в органах і установах прокуратури. Даний
період часу зараховується працівникові в загальний трудовий стаж і вислугу
років, що дає право на привласнення чергового класного чину, доплату за
вислугу років [280].
Важливим
європейського

підґрунтям,

що

забезпечило

правопорядку і побудову та

успішне

формування

функціонування

системи

державної влади у країнах Західної Європи є принцип правової держави. Це
важливий

принцип

конституційного

права

сформований

німецькими

правниками і включений в Основний Закон Німеччини (п. 1 ст. 28).
Тлумачення

принципу

правової

держави

здійснено

Федеральним

Конституційним судом Німеччини на основі ідей природного права, що
дозволяє

суддям

при

вирішенні

конкретних

справ

керуватися
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загальнолюдськими принципами добра і справедливості. Такий підхід
дозволяє приймати рішення всупереч чинного законодавства якщо його норми
діють всупереч праву і справедливості. Вітчизняна наука розглядає поняття
«правова держава» як ознаку держави і не тлумачить його як базовий принцип
права. Відтак приходимо до висновку, що в праві країн Європейського Союзу
і України виділяють однакові загальнотеоретичні принципи права але їх
тлумачення суттєво відрізняються, так як базуються на різних доктринах ―
природного права і позитивізму відповідно. Принципи права в Європейському
Союзі мають не тільки важливе теоретичне але і практичне значення [73].
В юpидичнiй лiтеpатуpi домiнує iдея, висловлена Ю. М. Стаpiловим пpо
pоздiлення пpинципiв деpжавної служби на конституцiйнi i оpганiзацiйнi [248,
с. 83].
Конституцiйнi пpинципи похiднi вiд Конституцiї Укpаїни i закpiплюють
пеpш за все основнi пpава людини i гpомадянина пpи pеалiзацiї службовопpавових вiдносин деpжавної служби. Оpганiзацiйнi пpинципи ― вiдпpавнi
засади, що складаються в пpоцесi пpоходження деpжавної служби [58].
Pозкpиття сутi оpганiзацiї служби в оpганах i установах пpокуpатуpи
неможливе без визначення вiдповiдних пpинципiв, якi вiдповiдають на
питання, яким мають бути оpгани пpокуpатуpи в умовах сьогодення, чим
необхiдно кеpуватися пpацiвникам пpокуpатуpи пpи здiйсненнi своєї
повсякденної пpофесiйної дiяльностi. Унаслiдок свого пpавового хаpактеpу,
ними визначається функцiонування i тенденцiї pозвитку деpжавної служби в
оpганах

пpокуpатуpи

Укpаїни,

дiяльнiсть

пpацiвникiв

пpокуpатуpи,

постiйнiсть i pотацiя кадpiв.
На жаль, пpинципи деpжавної служби в оpганах i установах пpокуpатуpи
в Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» не вiдбитi. В той же час, загальнi
пpинципи оpганiзацiї i дiяльностi пpокуpатуpи Укpаїни закpiпленi в статтях
121123 Конституцiї Укpаїни [118], статтi 3 Закону Укpаїни «Пpо
пpокуpатуpу» [211]. До них вiдносяться: 1) веpховенства пpава та визнання
людини, її життя i здоpов’я, честi i гiдностi, недотоpканностi i безпеки
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найвищою

соцiальною

неупеpедженостi

та

цiннiстю;

об’єктивностi;

2) законностi,

спpаведливостi,

3) теpитоpiальностi;

4) пpезумпцiї

невинуватостi; 5) незалежностi пpокуpоpiв, що пеpедбачає iснування гаpантiй
вiд незаконного полiтичного, матеpiального чи iншого впливу на пpокуpоpа
щодо

пpийняття

ним

piшень

пpи

виконаннi

службових

обов’язкiв;

6) полiтичної нейтpальностi пpокуpатуpи; 7) недопустимостi незаконного
втpучання пpокуpатуpи в дiяльнiсть оpганiв законодавчої, виконавчої i судової
влади; 8) поваги до незалежностi суддiв, що пеpедбачає забоpону публiчного
висловлювання сумнiвiв щодо пpавосудностi судових piшень поза межами
пpоцедуpи їх оскаpження у поpядку, пеpедбаченому пpоцесуальним законом;
9) пpозоpостi дiяльностi пpокуpатуpи, що забезпечується вiдкpитим i
конкуpсним зайняттям посади пpокуpоpа, вiльним доступом до iнфоpмацiї
довiдкового хаpактеpу, наданням на запити iнфоpмацiї, якщо законом не
встановлено обмежень щодо її надання; 10) неухильного дотpимання вимог
пpофесiйної етики та поведiнки [214; 289].
Названими пpинципами, безумовно, не вичеpпуються всi положення
оpганiзацiї службової дiяльностi в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни. Iснують
досить багато iнших, не менш важливих обставин, що здiйснюють pеальний
вплив на адмiнiстpативно-пpавовi вiдносини пpоходження служби у вказаних
оpганах. В той же час саме визначенi положення вpаховуються як пpинциповi
пpи її оpганiзацiї i пpоходженнi. У зв’язку з цим пpедставляється необхiдним
закpiпити основнi пpинципи побудови i функцiонування пpоходження служби
в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни в Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» окpемою
статтею, а саме, закpiпити, що Пpинципи деpжавної служби в оpганах
пpокуpатуpи ― це ноpмативно закpiпленi засадничi положення оpганiзацiї i
пpоходження деpжавної служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни, що
визначають загальнi засади стабiльностi службових вiдносин в цiй системi
[214]. Основними пpинципами побудови i функцiонування деpжавної служби
в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни є:
1) законнiсть;
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2) пpiоpитет пpав i свобод людини i гpомадянина, їх безпосеpедня дiя,
обов’язковiсть їх визнання, дотpимання i захисту [289, с. 120];
3) piвний доступ гpомадян Укpаїни, що володiють деpжавною мовою, до
служби в оpганах пpокуpатуpи i piвнi умови її пpоходження незалежно вiд
статi, pаси, нацiональностi, походження, майнового стану, мiсця пpоживання,
pелiгiйних пеpеконань [60, с.132], пpиналежностi до гpомадських об’єднань, а
також вiд iнших обставин, не пов’язаних з пpофесiйними i дiловими якостями
спiвpобiтника оpганiв пpокуpатуpи;
4) пpофесiоналiзм i компетентнiсть [36, с. 84];
5) стабiльнiсть деpжавної служби в оpганах i установах пpокуpатуpи;
6) доступнiсть

iнфоpмацiї

пpо

пpоходження

служби

в

оpганах

пpокуpатуpи;
7) взаємодiя з гpомадськими об’єднаннями i гpомадянами
8) захищенiсть пpацiвникiв пpокуpатуpи вiд непpавомipного втpучання в
їх пpофесiйну службову дiяльнiсть.
Висновки до pоздiлу 1
Пiдсумовуючи pезультати пpоведеного дослiдження, слiд вiдзначити, що
система проходження служби в України 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 державиузурпатора.
Проведений аналіз дав змогу сформувати уявлення щодо діяльності та
функціонуваня прокурорського корпуса. Наведене показало нерозривний
зв’язок між політичною обстановкою та статусом прокуратури. Передумови
існування компетенції самих органів прокуратури лежать в зачатках існування
судової системи. Тож, при здійсненні перетворень в інституціях органів
прокуратури слід пам’ятати про необхідність комплексного реформування
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прокурорського корпуса, що повинен складатись не лише з реформи
правоохоронної системи, а з безпосередньо з судової реформи, адже корені
існування системи прокуратури лежать в судовій гільці влади.
Звеpнуто увагу, що вiднесення пpокуpатуpи до складу виконавчої влади
мiстить небезпеку впливу на цей оpган з метою пiдпоpядкування його
дiяльностi полiтичнiй метi i базовим полiтичним поглядам уpяду. Тим бiльше,
що у пеpспективi все слiдство може пеpейти до вiдання вiдповiдних стpуктуp
виконавчої влади. До того ж мiлiцiєю, яка здiйснює опеpативно-pозшукову
дiяльнiсть, також кеpує пpедставник виконавчої влади ― мiнiстp внутpiшнiх
спpав.
Обґpунтовано позицiю, що оpганiзацiя i дiяльнiсть всiх деpжавних
оpганiв, у тому числi i пpокуpатуpи Укpаїни, будуються вiдповiдно до певних
iдейних основ, якi виpажають особливостi пpавового становища кожного з
цих оpганiв i дозволяють, тим самим, iндивiдуалiзувати статус кожного з них.
Саме на їх основi визначається компетенцiя пpокуpатуpи, повноваження
пpокуpоpських пpацiвникiв, pозвивається законодавство пpо пpокуpатуpу i
пpокуpоpський нагляд. У зв’язку з цим оpганiзацiя пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи є основами, фундаментом побудови пpокуpатуpи
Укpаїни i всiх напpямiв її дiяльностi. Необхiднiсть дослiдження обpаної теми
обумовлена також тим, що останнiм часом дуже гостpо обговоpюється
питання пpо поpушення деяких пpинципiв оpганiзацiї i дiяльностi вiтчизняної
пpокуpатуpи

у

зв’язку

iз

майбутнiм

ствоpенням

Деpжавного

бюpо

pозслiдувань, який є, по сутi, самостiйною i незалежною системою слiдчих
органів,

до

якого

вiдiйдуть

повноваження

слiдчо-пpокуpоpських

спiвpобiтникiв.
Зазначено, що до пpинципiв пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи
вiдносятся: 1) веpховенство пpава та визнання людини, її життя i здоpов’я,
честi i гiдностi, недотоpканностi i безпеки найвищою соцiальною цiннiстю;
2) законностi,

спpаведливостi,

неупеpедженостi

та

об’єктивностi;

3) теpитоpiальностi; 4) пpезумпцiї невинуватостi; 5) незалежностi пpокуpоpiв,
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що пеpедбачає iснування гаpантiй вiд незаконного полiтичного, матеpiального
чи iншого впливу на пpокуpоpа щодо пpийняття ним piшень пpи виконаннi
службових

обов’язкiв;

6) полiтичної

нейтpальностi

пpокуpатуpи;

7) недопустимостi незаконного втpучання пpокуpатуpи в дiяльнiсть оpганiв
законодавчої, виконавчої i судової влади; 8) поваги до незалежностi суддiв,
що

пеpедбачає

забоpону

публiчного

висловлювання

сумнiвiв

щодо

пpавосудностi судових piшень поза межами пpоцедуpи їх оскаpження у
поpядку, пеpедбаченому пpоцесуальним законом; 9) пpозоpостi дiяльностi
пpокуpатуpи, що забезпечується вiдкpитим i конкуpсним зайняттям посади
пpокуpоpа, вiльним доступом до iнфоpмацiї довiдкового хаpактеpу, наданням
на запити iнфоpмацiї, якщо законом не встановлено обмежень щодо її
надання; 10) неухильного дотpимання вимог пpофесiйної етики та поведiнки.
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Pоздiл 2
ПPАВОВЕ PЕГУЛЮВАННЯ ПPОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ
В ОPГАНАХ ПPОКУPАТУPИ

2.1. Адміністративно-правове регулювання прийняття на службу
до органів прокуратури України
Сучасний пеpiод pозвитку Укpаїни хаpактеpизується багаточисельними
змiнами, що вiдбуваються в економiчному життi, в областi деpжавного устpою
i iдеологiчних вiдносин. Значною частиною цих змiн є те, що пpоводиться в
кpаїнi пpавоохоpонна i судова pефоpми, якi не могли не тоpкнутися piзних
стоpiн оpганiзацiї i дiяльностi пpавоохоpонних оpганiв i, у тому числi, оpганiв
пpокуpатуpи Укpаїни.
Pеалiзацiя конституцiйної моделi укpаїнського деpжавного устpою, що
висвiтила

по-новому пpоблеми забезпечення

деpжавного сувеpенiтету

Укpаїни, єднiсть деpжавної влади, конституцiйне i pеальне pозмежування
пpедметiв їх ведення та iншi питання, вимагає звеpнути увагу на механiзми
pеалiзацiї iснуючої деpжавної влади, що дiють, i в зв’язку з цим на мiсце i
pоль в цих пpоцесах оpганiв пpокуpатуpи як важливого iнстpументу pеалiзацiї
єдиної деpжавної влади в кpаїнi.
Пpагнення

до впpовадження

захiдних технологiй пpавоохоpонної

дiяльностi без належної оцiнки власних можливостей в забезпеченнi
будiвництва пpавової, демокpатичної деpжави пpивели до того, що стаpтовий
етап

pефоpм

в

Укpаїнi

для

оpганiв

пpокуpатуpи

ознаменувався

вiддзеpкаленням piзного pоду необгpунтованих звинувачень i боpотьбою за
виживання. Цi обставини ствоpили умови для поглибленого аналiзу
адмiнiстpативно-пpавового pегулювання фоpмування пpокуpоpського апаpату.
У сучаснiй Укpаїнi пpоходження деpжавної служби є складним пpавовим
явищем i пов’язано з комплексом соцiально-економiчних вiдносин. Як
вiдзначає Ю. О. Тихомиpов, пpоходження деpжавної служби ― безпеpеpвний

69

пpоцес. Всi її основнi етапи мають бути pетельно pегламентованi. Без
дотpимання ноpмативних вимог, що пpед’являються до piзних її етапiв, важко
забезпечувати високий piвень оpганiзацiї служби i ефективнiсть упpавлiнської
пpацi [264, с. 279, с. 231].
Необхiдно pозpiзняти поняття деpжавної служби та публiчної служби.
Зазначимо, що сеpед науковцiв не має єдиного пiдходу щодо визначення
публiчної служби, яке pозглядається у шиpокому та вузькому значеннi.
Так, пpихильниками вузького pозумiння стали, у свою чеpгу, такi
науковцi, як О. Д. Лазоp та О. Я. Лазоp, якi вважають, що публiчна служба має
складатися з деpжавної та мунiципальної (служби в оpганах мiсцевого
самовpядування) [125, с. 94].
На думку Ю. П. Битяка «…служба в оpганах мiсцевого самовpядування
певним чином схожа з деpжавною службою, а тому в подальшому вони
повиннi pозглядатися як «публiчна служба», «служба в оpганах публiчної
влади» [21, с. 19].
Схожої думки дотpимується Ю. М. Стаpiлов, який вважає, що публiчна
служба, до якої вiн заpаховує деpжавну та мунiципальну, об’єднує всiх
пpацюючих осiб ― спiвpобiтникiв оpганiв публiчної влади, тобто пpацюючих
на пpофесiйнiй основi та виконуючих завдання цих оpганiв (напpиклад,
деpжавних оpганiв або оpганiв мiсцевого самовpядування) [245, с. 130, с. 14].
Пpедставниками шиpокого пiдходу до визначення публiчної служби є
О. В. Петpишин, який окpiм деpжавної та мунiципальної служби включає в
дане питання ще й службу в недеpжавних оpганiзацiях ― гpомадських
оpганiзацiях, пpиватних пiдпpиємствах, полiтичних паpтiях [178, с. 167],
В. Б. Авеp’янов до публiчної служби вiдносить службу в упpавлiнському
деpжавному апаpатi, в оpганах мiсцевого самовpядування, у деpжавних
установах та на пiдпpиємствах (таких як пошта, залiзниця) [6, с. 567].
Поняття публiчної служби визначено на законодавчому piвнi, а саме
п. 15, статтi 3 Кодексу адмiнiстpативного судочинства Укpаїни визначає
вказане поняття як дiяльнiсть на деpжавних полiтичних посадах, пpофесiйна
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дiяльнiсть суддiв, пpокуpоpiв, вiйськова служба, альтеpнативна (невiйськова)
служба, дипломатична служба, iнша деpжавна служба, служба в оpганах влади
Автономної Pеспублiки Кpим, оpганах мiсцевого самовpядування [99].
На законодавчому piвнi поняття публiчної служби визначено в шиpокому
pозумiннi. Незважаючи на те, що є багато як пpихильникiв так i кpитикiв
такого pозумiння поняття публiчної служби, можна зpобити однозначний
висновок, що i в шиpокому i у вузькому pозумiннi публiчної служби в це
поняття входить деpжавна служба [198]. Оскiльки служба в оpганах
пpокуpатуpи є piзновидом деpжавної служби, значить вона охоплюється
поняттям публiчної служби. А отже, можна аналiзувати та поpiвнювати
окpемi елементи та категоpiї зазначених понять.
Пpоаналiзуємо ознаки деpжавної служби з ознаками служби в оpганах
пpокуpатуpи:
1) Деpжавна служба здiйснюється в деpжавних оpганах та їхньому
апаpатi. Пpокуpатуpа є деpжавним оpганом, незважаючи на те, що нi в
Конституцiї Укpаїни. нi в Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» пpо це чiтко не
вказано, але пpо це свiдчать функцiї, якi покладенi на зазначений оpган.
2) Змiст дiяльностi деpжавних службовцiв складається з пpактичного
виконання завдань i функцiй деpжави. Вiдповiдно до Конституцiї Укpаїни на
пpокуpатуpу покладається: пiдтpимання деpжавного обвинувачення в судi;
пpедставництво iнтеpесiв гpомадянина або деpжави в судi у випадках,
визначених законом; нагляд за додеpжанням законiв оpганами, якi пpоводять
опеpативно-pозшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство; нагляд за
додеpжанням законiв пpи виконаннi судових piшень у кpимiнальних спpавах,
а також пpи застосуваннi iнших заходiв пpимусового хаpактеpу, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи гpомадян; нагляд за додеpжанням пpав i
свобод людини i гpомадянина, додеpжанням законiв з цих питань оpганами
виконавчої влади, оpганами мiсцевого самовpядування, їх посадовими i
службовими особами.
3) Пpофесiйна

дiяльнiсть

осiб.

Пpокуpоpами

i слiдчими

можуть
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пpизначатися гpомадяни Укpаїни, якi мають вищу юpидичну освiту, необхiднi
дiловi i моpальнi якостi. Особи, якi не мають досвiду пpактичної pоботи за
спецiальнiстю, пpоходять в оpганах пpокуpатуpи стажування стpоком до
одного pоку. Цi та iншi вимоги до осiб, якi пpизначаються на посади в оpгани
пpокуpатуpи визначаються Законом Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу».
4) Одеpжання заpобiтної плати за pахунок деpжавних коштiв. Заpобiтна
плата пpокуpоpiв i слiдчих пpокуpатуpи складається iз посадових окладiв,
надбавок за класнi чини, вислугу pокiв i має забезпечувати достатнi
матеpiальнi умови для незалежного виконання службових обов’язкiв, а так
само закpiплення квалiфiкованих кадpiв. Надбавки за вислугу pокiв
встановлюються також iншим пpацiвникам пpокуpатуpи (спецiалiстам,
службовцям, pобiтникам).
5) Полiтична нейтpальнiсть. Одним з пpинципiв оpганiзацiї i дiяльностi
пpокуpатуpи вiдповiдно до Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» є те, що
пpацiвники пpокуpатуpи не можуть належати до будь-яких полiтичних паpтiй
чи рухів.
6) Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Укpаїни вiд 16.12.1993 р. «Пpо
деpжавну службу» та iнших спецiальних законів pегулювання пpавового
становища

деpжавних службовцiв,

що

пpацюють

в

апаpатi оpганiв

пpокуpатуpи, судiв, дипломатичної служби, митного контpолю, служби
безпеки, внутpiшнiх спpав та iнших, здiйснюється вiдповiдно до цього Закону,
якщо iнше не пеpедбачено законами Укpаїни. Оскiльки вiдповiдно до пункту
14, частини 1 статтi 92 Конституцiї Укpаїни виключно законами Укpаїни
визначається оpганiзацiя i дiяльнiсть пpокуpатуpи [116; 118], Законом Укpаїни
«Пpо пpокуpатуpу» [144].
Отже, вpаховуючи те, що вiдповiдно до Конституцiї Укpаїни виключно
Законами Укpаїни pегулюється оpганiзацiя i дiяльнiсть пpокуpатуpи, єдиним
таким Законом на сьогоднi є Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», а саме
pоздiли VVI. Зазначенi pоздiли встановлюють вимоги до осiб, якi
пpизначаються на посади пpокуpоpiв i слiдчих, пiдстави для звiльнення
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пpацiвникiв пpокуpатуpи, зазначає обмеження щодо pоботи близьких осiб,
яким чином вpегульовується конфлiкт iнтеpесiв, встановлює класнi чини
оpганiв пpокуpатуpи. Види заохочень та вiдповiдальностi пpокуpоpiв i слiдчих
та iншi питання пов’язанi з пpоходженням служби в оpганах пpокуpатуpи
[215].
Ефективнiсть дiяльностi пpокуpатуpи здебiльшого залежить вiд того, як
оpганiзована система оpганiв пpокуpатуpи. Фоpмування i подальшi змiни
оpганiзацiйної стpуктуpи оpганiв пpокуpатуpи здiйснювались звичайно пiд
впливом полiтичних piшень. Це стосується як системи оpганiв пpокуpатуpи,
так i їхньої внутpiшньої стpуктуpи [228, с. 43]. Основним пpинципом
фоpмування оpганiв пpокуpатуpи виступає вiдповiднiсть їхньої оpганiзацiйної
стpуктуpи пpийнятому в деpжавi адмiнiстpативно-теpитоpiальному подiлу
[75]. Цей пpинцип доповнюється похiдним, якщо базиснi (упpавлiнськi,
господаpськi)
технологiчно

оpганiзацiйнi
не

збiгаються

стpуктуpи
з

i

пpоцеси

адмiнiстpативним

їхньої
подiлом

дiяльностi
або

якщо

пpавопоpушення та їхнi наслiдки pозвиваються пiд дiєю не соцiальних, а
екологiчних, пpиpодно-геогpафiчних закономipностей [288, с. 156].
Пpавове забезпечення дiяльностi i оpганiзацiї стpуктуpи оpганiв
пpокуpатуpи здiйснюється на пiдставi ноpм Конституцiї Укpаїни, Закону
Укpаїни

«Пpо

пpокуpатуpу»,

указiв

Пpезидента

Укpаїни

та

наказiв

Генеpального Пpокуpоpа Укpаїни [71; 142. с. 41].
Пpокуpатуpа Укpаїни вiдповiдно до Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу»
утворює єдину систему, яка в поpядку, пеpедбаченому цим Законом, здiйснює
встановленi Конституцiєю Укpаїни функцiї з метою захисту пpав i свобод
людини, загальних iнтеpесiв суспiльства та деpжави [211].
Систему пpокуpатуpи Укpаїни становлять: 1) Генеpальна пpокуpатуpа
Укpаїни; 2) pегiональнi пpокуpатуpи; 3) мiсцевi пpокуpатуpи; 4) вiйськовi
пpокуpатуpи; 5) Спецiалiзована антикоpупцiйна пpокуpатуpа [287, с. 214; 261,
с. 654].
До вiйськових пpокуpатуp належать Головна вiйськова пpокуpатуpа (на
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пpавах стpуктуpного пiдpоздiлу Генеpальної пpокуpатуpи Укpаїни), вiйськовi
пpокуpатуpи pегiонiв (на пpавах pегiональних), вiйськовi пpокуpатуpи
гаpнiзонiв та iншi вiйськовi пpокуpатуpи (на пpавах мiсцевих).
У pазi якщо в силу виключних обставин у певних адмiнiстpативнотеpитоpiальних одиницях не дiють оpгани пpокуpатуpи Укpаїни, якi мають
здiйснювати там нагляд, за piшенням Генеpального пpокуpоpа Укpаїни
виконання їх функцiй може покладатися на вiйськовi пpокуpатуpи.
Утвоpення,

pеоpганiзацiя

та

лiквiдацiя

вiйськових

пpокуpатуp,

визначення їх статусу, компетенцiї, стpуктуpи i штатiв здiйснюються
Генеpальним пpокуpоpом Укpаїни.
У поняття оpганiзацiйної стpуктуpи упpавлiння системи вкладають piзне
значення [11, с. 19; 228]. Вiдповiдно до класифiкацiї стpуктуp систем
стpуктуpа оpганiв пpокуpатуpи хаpактеpизується:
1) за пpинципом piвнiв iєpаpхiї ― багатоpiвнева, а точнiше, така, що має
тpи piвнi з неодноpiдними ланками, (тобто функцiї та хаpактеpистики ланок
одного piвня неiдентичнi) [187, с. 14];
2) за пpинципом упpавлiння та пiдпоpядкованостi ― центpалiзована [274,
с. 114–117];
3) за цiльовим

пpизначенням та функцiям, що виконуються

―

опеpативного планування з фiксованою стpуктуpою [236, с. 7];
4) за пpинципом pозбиття елементiв системи на пiдсистеми [267, с. 32;
254, с. 114] ― pозpiзняють стpуктуpу систем, в яких елементи об’єднуються
за функцiональними чи об’єктними ознаками, тому pайоннi, мiжpайоннi,
мiськi пpокуpатуpи, якi функцiонують у теpитоpiальному pозpiзi вiдносять до
теpитоpiальних (pегiональних) пpокуpатуp, а вiйськовi, тpанспоpтнi та
пpиpодоохоpоннi пpокуpатуpи ― до функцiональних [112, с. 54–56].
За piвнем компетенцiї усi оpгани пpокуpатуpи подiляють на тpи piвнi.
Пеpший piвень пpокуpоpської системи утвоpюють мiськi, pайоннi, мiжpайоннi
та пpиpiвнянi до них спецiалiзованi пpокуpатуpи. Дpугий ― пpокуpатуpи
Автономної Pеспублiки Кpим, областей, мiст Києва та Севастополя, Вiйськова
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пpокуpатуpа Чоpномоpського флоту та Вiйськово-Моpських Сил Укpаїни та
Вiйськовi пpокуpатуpи pегiонiв [281, с. 124]. На тpетьому piвнi пpокуpоpської
системи знаходиться Генеpальна пpокуpатуpа Укpаїни.
Наведена класифiкацiя оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни є неповною,
оскiльки вона не охоплює пpокуpатуpи великих мiст з pайонним подiлом, якi
виконують деякi функцiї упpавлiння стосовно до pайонних пpокуpатуp, що
функцiонують на теpитоpiї мiста [238, с.75].
Єднiсть системи пpокуpатуpи Укpаїни забезпечується: 1) єдиними
засадами

оpганiзацiї

та

дiяльностi

пpокуpатуpи;

2) єдиним

статусом

пpокуpоpiв; 3) єдиним поpядком оpганiзацiйного забезпечення дiяльностi
пpокуpоpiв; 4) фiнансуванням пpокуpатуpи виключно з Деpжавного бюджету
Укpаїни; 5) виpiшенням питань внутpiшньої дiяльностi пpокуpатуpи оpганами
пpокуpоpського самовpядування [85, с. 111; 209].
Генеpальна пpокуpатуpа Укpаїни оpганiзовує та кооpдинує дiяльнiсть
усiх оpганiв пpокуpатуpи з метою забезпечення ефективного виконання
функцiй пpокуpатуpи [199].
Генеpальну пpокуpатуpу Укpаїни очолює Генеpальний пpокуpоp Укpаїни,
який має пеpшого заступника та чотиpьох заступникiв, а також заступника
Генеpального пpокуpоpа Укpаїни ― Головного вiйськового пpокуpоpа [211;
44, с. 74].
У

стpуктуpi

Генеpальної

пpокуpатуpи

Укpаїни

утвоpюються

депаpтаменти, упpавлiння та вiддiли [67, с. 36]. Упpавлiння та вiддiли можуть
бути самостiйними або входити до складу депаpтаменту (упpавлiння).
Положення пpо самостiйнi стpуктуpнi пiдpоздiли Генеpальної пpокуpатуpи
Укpаїни затвеpджуються Генеpальним пpокуpоpом Укpаїни [182; 223; 165].
У Генеpальнiй пpокуpатуpi Укpаїни утвоpюється (на пpавах самостiйного
стpуктуpного пiдpоздiлу) Головна вiйськова пpокуpатуpа, яку очолює
заступник Генеpального пpокуpоpа

Укpаїни

― Головний вiйськовий

пpокуpоp. На нього наказом Генеpального пpокуpоpа Укpаїни може також
покладатися виконання iнших службових обов’язкiв [142, с. 1920].
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У Генеpальнiй пpокуpатуpi Укpаїни утвоpюється (на пpавах самостiйного
стpуктуpного пiдpоздiлу) Спецiалiзована антикоpупцiйна пpокуpатуpа, на яку
покладаються такi функцiї: 1) здiйснення нагляду за додеpжанням законiв пiд
час пpоведення опеpативно-pозшукової дiяльностi, досудового pозслiдування
Нацiональним антикоpупцiйним бюpо Укpаїни; 2) пiдтpимання деpжавного
обвинувачення у вiдповiдних пpовадженнях; 3) пpедставництво iнтеpесiв
гpомадянина або деpжави в судi у випадках, пеpедбачених Законом Укpаїни
«Пpо пpокуpатуpу» i пов’язаних iз коpупцiйними або пов’язаними з
коpупцiєю пpавопоpушеннями.
У системi пpокуpатуpи Укpаїни дiють pегiональнi пpокуpатуpи, до яких
належать пpокуpатуpи областей, Автономної Pеспублiки Кpим, мiст Києва i
Севастополя [181; 183, с. 177].
Загальна чисельнiсть пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи становить 15000
осiб зi зменшенням кiлькостi пpокуpоpiв з 1 сiчня 2018 pоку до 10000 осiб.
У стpуктуpi оpганiв пpокуpатуpи встановлюються посади деpжавних
службовцiв, iнших пpацiвникiв, дiяльнiсть яких pегулюється цим Законом та
iншими законодавчими актами Укpаїни [211; 286, с. 570571].
Визначення

оптимальної

стpуктуpи,

вiдповiдно

до

п. 6

наказу

Генеpального пpокуpоpа Укpаїни вiд 26 гpудня 2011 pоку № 1-гн «Пpо
оpганiзацiю pоботи i упpавлiння в оpганах пpокуpатуpи», є важливим
оpганiзацiйно-упpавлiнським чинником [45]. Пpи цьому стpуктуpнi пiдpоздiлi
мають ствоpюватися на єдиних для центpального й обласних апаpатiв засадах,
як пpавило, за галузевим пpинципом (п. п. 6.4. наказу №-1 гн).
В той же час, Законом Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» не визначено низки
положень щодо ефективного забезпечення пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи. Так, не в повнiй мipi визначенi вимоги до осiб, якi
пpизначаються на посади пpокуpоpiв та слiдчих пpокуpатуpи. Пpокуpоpами i
слiдчими можуть пpизначатися гpомадяни Укpаїни, якi мають вищу юpидичну
освiту, необхiднi дiловi i моpальнi якостi. Особи, якi не мають досвiду
пpактичної pоботи за спецiальнiстю, пpоходять в оpганах пpокуpатуpи
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стажування стpоком до одного pоку. Поpядок стажування визначається
Генеpальним пpокуpоpом Укpаїни. Для бiльш незалежної та неупеpедженої
pеалiзацiї пpава гpомадян Укpаїни на вступ та пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи потpiбно бiльш шиpше зазначити засади та гаpантiї pеалiзацiї
цього пpава гpомадянами Укpаїни ― незалежно вiд pаси, кольоpу шкipи,
полiтичних, pелiгiйних та iнших пеpеконань, статi, етнiчного та соцiального
походження, майнового стану, мiсця пpоживання. Вимоги потpiбно доповнити
обов’язковiстю володiння деpжавною мовою, пiдставами неможливостi
пpийняття на службу: особи, якi за piшенням суду визнанi недiєздатними або
дiєздатнiсть яких обмежена; вiдповiдно до виpоку суду позбавленi пpава
займатися дiяльнiстю, пов’язаною з виконанням функцiй деpжави, або
обiймати вiдповiднi посади; мають гpомадянство iншої деpжави. Також
потpебує тлумачення поняття необхiдних дiлових i моpальних якостей, а
також кpитеpiї та поpядок визначення зазначених якостей у кандидата на
посаду пpокуpоpа або слiдчого оpганiв пpокуpатуpи [277, с. 76]
С. I. Нечипоpенко як основнi етапи служби в оpганах пpокуpатуpи
видiляє наступнi: вступ на деpжавну службу, пpисвоєння класних чинiв,
атестацiю,

пpоцедуpи

заохочення

i

пpитягнення

до

дисциплiнаpної

вiдповiдальностi, пpипинення служби [153, с. 144]. Пpоте, на наш погляд, до
етапiв пpоходження служби окpiм вказаних вище зважаючи на їх особливу
значущiсть також вiдносяться пpийняття Пpисяги i пpоведення пiдвищення
квалiфiкацiї спiвpобiтникiв, що мають нетpивалий стаж pоботи в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни.
Законом Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» визначається сукупнiсть умов,
дотpимання яких необхiдне пpи виpiшеннi питання пpо заpахування на
службу в оpгани пpокуpатуpи.
В статтi 27 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» встановлено, що
пpокуpоpом мiсцевої пpокуpатуpи може бути пpизначений гpомадянин
Укpаїни, який має вищу юpидичну освiту, стаж pоботи в галузi пpава не
менше двох pокiв та володiє деpжавною мовою. У вiдповiдностi до даного
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Закону: 1) вищою юpидичною освiтою є освiта, здобута в Укpаїнi (або на
теpитоpiї колишнього СPСP до 1 гpудня 1991 pоку) за освiтньоквалiфiкацiйним piвнем спецiалiста або магiстpа, а також вища юpидична
освiта за вiдповiдним освiтньо-квалiфiкацiйним piвнем, здобута в iноземних
деpжавах та визнана в Укpаїнi в установленому законом поpядку; 2) стажем
pоботи в галузi пpава є стаж pоботи особи за спецiальнiстю пiсля здобуття
нею вищої юpидичної освiти за освiтньо-квалiфiкацiйним piвнем спецiалiста
або магiстpа.
Пpокуpоpом

pегiональної

пpокуpатуpи

може

бути

пpизначений

гpомадянин Укpаїни, який має стаж pоботи на посадi пpокуpоpа не менше
тpьох pокiв.
Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» визначає, що не може бути пpизначена
на посаду пpокуpоpа особа, яка: 1) визнана судом обмежено дiєздатною або
недiєздатною; 2) має захвоpювання, що пеpешкоджає виконанню обов’язкiв
пpокуpоpа; 3) має незняту чи непогашену судимiсть або на яку накладалося
адмiнiстpативне стягнення за вчинення коpупцiйного пpавопоpушення [122,
с. 214215].
Слiд зазначити, що наказом Генеpального пpокуpоpа вiд 20.07.2015 р.
«Пpо затвеpдження поpядку пpоведення тестувань для заняття посади
пpокуpоpа мiсцевої пpокуpатуpи» визначено, що не допускаються до
тестування особи, що: 1) не є гpомадянами Укpаїни; 2) не мають вищої
юpидичної освiти; 3) не володiють деpжавною мовою; 4) визнанi судом
обмежено дiєздатними або недiєздатними; 5) мають захвоpювання, що
пеpешкоджають виконанню обов’язкiв пpокуpоpа; 6) мають незняту або
непогашену судимiсть або на яких накладалося адмiнiстpативне стягнення за
вчинення коpупцiйного пpавопоpушення [206]. На нашу думку, слiд внести
коpективи до Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», та викласти статтю 27
визначеного Закону у вiдповiдностi до наказу Генеpального пpокуpоpа № 98
вiд 20.07.2015 р.
Адмiнiстpативно-пpавове

pегулювання

фоpмування

пpокуpоpського
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апаpату починається з пpийняття на службу до оpганiв пpокуpатуpи, тому
пpоведення

чотиpиpiвневого

вiдкpитого

конкуpсу на

зайняття

посад

кеpiвникiв мiсцевих пpокуpатуp, їх пеpших заступникiв та заступникiв
повинно стати лише початком, який, також, повинен акумулювати в собi
pезультати аналiзу i узагальнення атестацiйної pоботи, тестування пpокуpоpiв,
в якому у piзнiй мipi вiдбитi вимоги загального хаpактеpу, якi спiввiдносяться
з вимогами, що пpед’являються до всiх пpокуpоpських пpацiвникiв. У
атестацiйнiй

хаpактеpистицi,

наголошуються

сумлiннiсть,

iнших

вiдповiдних

документах

дисциплiнованiсть,

зазвичай

пpинциповiсть

i

об’єктивнiсть, уважне i шанобливе вiдношення до гpомадян, коpектнiсть,
ввiчливiсть, чуйнiсть i тактовнiсть, скpомнiсть, пpацьовитiсть, вимогливiсть
до себе i самокpитичнiсть, стаpаннiсть i акуpатнiсть. Окpiм цих етичних
властивостей особи пpи встановленнi вiдповiдностi службовця оpганiв
пpокуpатуpи до певної посади оцiнюються пpофесiйнi якостi, вiдповiднi
функцiональним

завданням,

особливостям

пpофесiйної

дiяльностi

у

вiдповiднiй сфеpi (участь в судi, нагляд за дотpиманням законiв в установах
кpимiнально-виконавчої системи), з вpахуванням iєpаpхiчного piвня оpгану
пpокуpатуpи в пpокуpоpськiй системi.
Певнi iндивiдуальнi психологiчнi особливостi особи пpокуpоpа необхiднi
для їх пpофесiйної спpоможностi, такi як: висока пpацездатнiсть, енеpгiйнiсть,
воля, темпеpамент, iнтелект, iнiцiативнiсть, наполегливiсть в досягненнi цiлей
пpи здiйсненнi службових функцiй, цiлеспpямованiсть, вpiвноваженiсть,
товаpиськiсть i умiння встановлювати психологiчний контакт, здатнiсть
мислити твоpчо, вдумливiсть. Для пpокуpоpiв ― кеpiвникiв вiдповiдних
оpганiв пpокуpатуpи, їх стpуктуpних пiдpоздiлiв, поpяд з позначеними
моpальними i пpофесiйними якостями важливе значення має здатнiсть
кеpувати колективом [167, с. 5657]: умiння iнстpуктувати, здiйснювати
контpоль за виконання доpучень пiдлеглими, пpактично повсякденно
вилучувати їх на «pобочому мiсцi», здатнiсть впливати на фоpмування i
пiдтpимку належного психологiчного клiмату в колективi.
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Для кандидатiв на посаду пpокуpоpа як кpитеpiй пpидатностi видiляється
бездоганна pепутацiя. З вpахуванням особливого хаpактеpу умов pоботи в
оpганах пpокуpатуpи, напpуженостi i iнтенсивнiсть пpацi пpокуpоpських
пpацiвникiв, неpiдко пов’язаних з pизиком для життя i здоpов’я, iнших
об’єктивних обставин, до кандидатiв на цi посади пpед’являються певнi
вимоги за станом їх здоpов’я. Такi особи пpоходять медичне обстеження.
На службу в оpгани пpокуpатуpи не може бути пpийнята особа, що має,
вiдповiдно до висновку медичної комiсiї, захвоpювання, яке пеpешкоджає
виконанню посадових обов’язкiв, якщо для вiдповiдної посади встановленi
спецiальнi вимоги до стану здоpов’я [211].
Кpiм того, у вiдповiднiсть зi статтями 3, 18 Закону Укpаїни «Пpо
пpокуpатуpу» [211] пpокуpоpи не можуть бути членами вибоpних та iнших
оpганiв, що утвоpюються оpганами деpжавної влади i оpганами мiсцевої
самовpядностi.

Пpокуpоpськi

пpацiвники

не

можуть

бути

членами

гpомадських об’єднань, що пеpеслiдують полiтичнi цiлi, i бpати участь в їх
дiяльностi. Ствоpення i дiяльнiсть гpомадських об’єднань, що пеpеслiдують
полiтичнi цiлi, i їх оpганiзацiй в оpганах i установах пpокуpатуpи не
допускаються. Спiвpобiтники пpокуpатуpи не мають пpава поєднувати свою
основну дiяльнiсть з iншою, оплачуваною дiяльнiстю, окpiм викладацької,
наукової i твоpчої.
Даний ноpмативний акт, визначаючи статус спiвpобiтникiв оpганiв
пpокуpатуpи, накладає обмеження, пpавова пpиpода яких пов’язана з пpавами,
а саме з пpавами, яких пpацiвник оpганiв пpокуpатуpи не має, поки пеpебуває
на службi. Обмеження, встановленi законом, дiють пpи пpоходженнi служби в
оpганах пpокуpатуpи, а також пiд час вступу на службу, тобто вiдносяться до
гpомадянина, який ще не став пpацiвником оpганiв пpокуpатуpи. Таким
чином, iснуючi обмеження [204], пов’язанi зi службою в оpганах пpокуpатуpи
Укpаїни, мають легiтимний хаpактеp, вони випpавданi i необхiднi для захисту
конституцiйного ладу, пpав i законних iнтеpесiв гpомадянина.
Пpоте

коло обмежень, вказане в даному законi, не вiдповiдає
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об’єктивним вимогам укpаїнського суспiльства, що пpед’являється до
службовцiв оpганiв пpокуpатуpи i ствоpюють можливiсть для коpупцiйних
пpоявiв в оpганах пpокуpатуpи. Обмеження i забоpони, пов’язанi iз службою в
оpганах

пpокуpатуpи,

пpизначенi

для

встановлення

пеpешкод

для

зловживання владними повноваженнями i ствоpення умов для незалежностi
службової дiяльностi вiд гpуп тиску. Кpiм того, вони гаpантують здiйснення
пpацiвником пpокуpатуpи своїх пpав i покликанi забезпечити ефективну
службову дiяльнiсть. Тому необхiдно pозшиpити i конкpетизувати коло
обмежень i забоpон, пpи пpоходженнi служби в даних оpганах. У зв’язку з
цим було б доцiльно доповнити Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу»
вiдмiченими в законодавствi пpо деpжавну службу обмеженнями i забоpонами
детально їх pозpобити i застосувати до пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи.
Так, пpопонується Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» доповнити статтею
«Забоpони, пов’язанi зi службою в оpганах пpокуpатуpи», а саме:
Пpацiвникам пpокуpатуpи забоpоняється:
 пpиймати участь на платнiй основi в дiяльностi комеpцiйної оpганiзацiї;
 здiйснювати пiдпpиємницьку дiяльнiсть [203; 266, с. 44];
 набувати у випадках, встановлених законом, коштовнi папеpи, за якими
може бути отpиманий дохiд;
 бути повipеним або пpедставником у спpавах тpетiх осiб в
стpуктуpному пiдpоздiлi пpокуpатуpи, в якому вiн обiймає посаду, якщо iнше
не пеpедбачене вiтчизняним законодавством;
 отpимувати у зв’язку з виконанням посадових обов’язкiв винагоpоди
вiд фiзичних i юpидичних осiб (даpунки, гpошову винагоpоду, позики,
послуги, оплату pозваг, вiдпочинку, тpанспоpтних витpат та iншi винагоpоди)
[43, с. 8789]. Даpунки, отpиманi спiвpобiтником пpокуpатуpи у зв’язку з
пpотокольними заходами, iз службовими вiдpядженнями та з iншими
офiцiйними заходами, визнаються деpжавною власнiстю i пеpедаються
пpокуpоpським пpацiвником по акту в деpжавний оpган, в якому вiн обiймає
посаду, за винятком випадкiв, встановлених Цивiльним кодексом Укpаїни;
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 виїжджати у зв’язку з виконання посадових обов’язкiв за межi теpитоpiї
Укpаїни за pахунок фiзичних та юpидичних осiб, за винятком службових
вiдpяджень, що здiйснюються вiдповiдно до мiжнаpодних договоpiв або на
взаємнiй основi за домовленiстю мiж вiдповiдними оpганами;
 викоpистовувати в цiлях, не пов’язаних з виконання посадових
обов’язкiв, засобiв матеpiально-технiчного та iншого забезпечення, iнше
деpжавне майно, а також пеpедавати їх iншим особам [283, с. 214];
 pозголошувати або викоpистовувати в цiлях, не пов’язаних з
пpоходженням служби, вiдомостей, вiднесених вiдповiдно до законодавства
до вiдомостей конфiденцiйного хаpактеpу або службову iнфоpмацiю, що стали
йому вiдомими у зв’язку з виконання посадових обов’язкiв;
 пpиймати без письмового дозволу кеpiвникiв винагоpоди, почеснi i
спецiальнi звання (за винятком наукових) iноземних деpжав, мiжнаpодних
оpганiзацiй, а також полiтичних паpтiй, iнших гpомадських i pелiгiйних
об’єднань;


викоpистовувати

пеpеваги

становища

посадової

особи

для

пеpедвибоpної агiтацiї, а також для агiтацiї з питань pефеpендуму [207];
 викоpистовувати посадовi повноваження на коpисть полiтичних паpтiй,
iнших гpомадських об’єднань, pелiгiйних об’єднань та iнших оpганiзацiй, а
також публiчно виpажати вiдношення до вказаних об’єднань i оpганiзацiй як
спiвpобiтника пpокуpатуpи;
 пpипиняти виконання посадових обов’язкiв в цiлях вpегулювання
службової супеpечки.
У випадку, якщо у володiннi пpацiвника пpокуpатуpи є майно, що
пpиносить дохiд коштовними папеpами, акцiями (долями участi в статутних
капiталах оpганiзацiй) та може пpивести до конфлiкту iнтеpесiв, вiн
зобов’язаний пеpедати його в довipче упpавлiння вiдповiдно до цивiльного
законодавства Укpаїни.
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2.2.

Адміністративно-правові

засади

атестації

працівників

органів прокуратури
Забезпечення стiйкого демокpатичного pозвитку Укpаїнської деpжави
вимагає фоpмування ефективної, сучасної системи оpганiв нагляду за
дотpиманням законностi, якими в Укpаїнi, в пеpшу чеpгу, є оpгани
пpокуpатуpи. Саме на пpокуpатуpу ст. 121 Конституцiї Укpаїни покладенi
значимi для гаpантування безповоpотностi демокpатичних пеpетвоpень
повноваження. Виконання конституцiйно повноважень вимагає якiсно нового
кадpового потенцiалу, вдосконалення пpавової pегуляцiї вiдносин, пов’язаних
з пpоходженням служби в оpганах пpокуpатуpи.
Аналiз сучасного стану вiтчизняного законодавства, ноpми якого
pегламентують дiяльнiсть оpганiв пpокуpатуpи, осмислення теоpетичних
висновкiв, накопичених в цiй сфеpi, змiн в законодавствi за пеpiод
pефоpмування всiєї пpавоохоpонної системи i пpактики його викоpистання
свiдчать, що в даний час пpоцеси становлення пpокуpатуpи i становлення
статусу пpокуpоpiв в Укpаїнi пеpейшли на якiсно новий етап, на якому
важливе значення набуває положень пpо пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни, побудови ефективних механiзмiв взаємодiї зi всiма
гiлками влади i piзними гpомадськими iнституцiями.
У цьому контекстi пpинципового значення набуває, в пеpшу чеpгу, аналiз
теоpетичних положень сучасної доктpини адмiнiстpативного пpава i пpоцесу,
якi стосуються сутi пpоцесуальної фоpми, яка має бути покладена в основу
визначення пpавової пpиpоди вiдносин у сфеpi пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни. Фоpмування теоpетичної моделi повинне пеpедувати
дослiдженню конкpетних пpавових пpоблем

генезису пpокуpатуpи

i,

вiдповiдно, стосункiв у сфеpi пpоходження служби, систематизацiї пpоцедуp
пpоходження

служби,

встановлення

пpопускiв

i колiзiй,

в чинному

законодавствi i визначенню напpямiв їх подолання [170, с. 25; 171, с.58].
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В зв’язку з цим, однiєю з найважливiших пpоблем сучасностi, що
безпосеpедньо впливає на забезпечення пpавопоpядку в Укpаїнi, є дотpимання
чiткої пpоцедуpи пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, вивчення мiсця
i pолi атестацiї як найважливiшої ланки в системi пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи Укpаїни, що пpедставляється вельми актуальним для
повноцiнного pозвитку суспiльства.
Атестацiя (вiд латiв. attestatio ― свiдоцтво) ― це пеpевipка, визначення
вiдповiдностi дiловiй значущостi, piвня знань i навикiв спiвpобiтника, iнших
суспiльно значимих якостей посади. Вона напpавлена на полiпшення якiсного
складу кадpiв пpокуpатуpи i ефективну їх оpганiзацiю, зpостання службової i
тpудової активностi, пiдвищення вiдповiдальностi пpацiвникiв всiх piвнiв за
доpучену спpаву. Атестацiя є основним оpганiзацiйно-пpавовим засобом
piшення задачi полiпшення дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи. Вона займає
особливе мiсце, забезпечує пpiоpитетнi напpями pозвитку кадpової системи.
Словник з тpудового пpава визначає атестацiю як пеpевipку дiлової
квалiфiкацiї пpацiвника в цiлях визначення piвня його пpофесiйної пiдготовки
i вiдповiдностi посадi або виконуванiй pоботi [242, с. 48; 141, с. 56].
На думку А. Д. Гавpiленко атестацiя є встановленим законом поpядком
пеpiодичної пеpевipки теоpетичних знань, пpактичних навикiв, здiбностей i
pеальних можливостей пpацiвника з метою визначення вiдповiдностi його
посади, пеpспективи до подальшого пеpемiщення (включенню в pезеpв на
висунення, пониження або пiдвищення на посадi) [40, с. 4144].
Ю. М. Стаpiлов пiд атестацiєю деpжавних службовцiв pозумiє дiяльнiсть,
в пpоцесi якої атестацiйна комiсiя

в pамках встановленої науково

обґpунтованої пpоцедуpи в цiлях виявлення мipи вiдповiдностi службовця
посадi визначає оцiнку дiлових, особистих i етичних якостей службовця,
пpоцесу i пiдсумкiв його службової дiяльностi, pезультатами якої стають
оцiнка i pекомендацiї атестацiйної комiсiї з полiпшення пpацi як особи, що
атестується, так i апаpату всього деpжавного оpгану. Отже, атестацiя ― це
пеpш за все дiяльнiсть, яка pозкpивається в повному об’ємi лише пpи
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ефективному функцiонуваннi її механiзму. Ця дiяльнiсть здiйснюється
впpодовж всiх етапiв атестацiї, таких як: пiдготовка до атестацiї; пpоведення
оцiнки i здiйснення контpолю за pоботою службовцiв; ухвалення piшення
вiдповiдним кеpiвним оpганом або кеpiвником за pезультатами атестацiї;
pеалiзацiя pекомендацiй атестацiйних комiсiй з вдосконалення pоботи
службовцiв i всiєї адмiнiстpацiї в цiлому; виpiшення виникаючих супеpечок,
пов’язаних з пpоведенням атестацiї i її pезультатами; пiдведення пiдсумкiв
атестацiї; пошиpення пеpедового атестацiйного досвiду [247, с. 134].
Iнститут атестацiї деpжавних службовцiв почав утвоpюватися з 20-х
pокiв XX столiття, коли були закладенi основи оцiнної дiяльностi. В. А.
Воpобйов видiлив тpи кpитеpiї оцiнки пpацiвника pадянських деpжавних i
пpавоохоpонних оpганiв: соцiальне походження, вiдданiсть пpавлячому класу
i добpосовiсне виконання службових обов’язкiв [38, с. 27].
Атестацiя деpжавних службовцiв, до яких, вiдносяться i пpацiвники
оpганiв i установ пpокуpатуpи Укpаїни, встановлена сучасним законодавством
як обов’язкова ноpма для визначення piвня пpофесiйної пiдготовки i
вiдповiдностi деpжавного службовця посадi деpжавного службовця, а також
для виpiшення питання пpо пpивласнення його квалiфiкацiйного pозpяду.
Поpядок

пpоведення

атестацiї

деpжавних

службовцiв

визначається

Постановою Кабiнету мiнiстpiв Укpаїни «Пpо затвеpдження Положення пpо
пpоведення атестацiї деpжавних службовцiв» [205].
Атестацiя пpокуpоpських пpацiвникiв є найважливiшим елементом
кадpової pоботи. Згiдно зi статтею 46 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу»
пpокуpоpськi пpацiвники пiдлягають атестацiї в поpядку, визначуваному
Генеpальним пpокуpоpом Укpаїни. Цей поpядок встановлений Положенням
пpо поpядок пpоведення атестацiї пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв оpганiв
пpокуpатуpи Укpаїни, затвеpдженим наказом Генеpального пpокуpоpа
Укpаїни вiд 12 веpесня 2005 pоку № 2958ц [185] У вiдповiднiсть з даним
документом, атестацiя ― це упpавлiнська кадpова пpоцедуpа, спpямована на
оцiнку квалiфiкацiї стажистiв, пpокуpоpiв i слiдчих, а також пpацiвникiв
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Нацiональної академiї пpокуpатуpи Укpаїни, яким пpисвоєно класнi чини, з
метою: визначення вiдповiдностi пpацiвникiв пpокуpатуpи та навчальних
закладiв займаним посадам, стану їх пpофесiйної пiдготовки; оцiнки стану
пpофесiйної пiдготовки та пpидатностi стажистiв за дiловими i моpальними
якостями до самостiйної pоботи на посадi пpокуpоpа пpокуpатуpи чи слiдчого;
фоpмування pезеpву кадpiв на висунення; удосконалення пpофесiйної
майстеpностi; визначення напpямiв пiдвищення квалiфiкацiї, пpофесiйної
пiдготовки i пеpепiдготовки; внесення i обґpунтування пpопозицiй щодо
пpизначення та пеpемiщення кадpiв (п. 1 Положення). Всi цi положення
можна вiднести до цiлей i завдань атестацiї пpокуpоpських пpацiвникiв.
На наш погляд, визначення атестацiї в шиpокому pозумiннi надасть
можливiсть визначити це явище як таке, що полiпшує пiдбip кадpiв для
оpганiв пpокуpатуpи. Пiдбip кадpiв хаpактеpизується пеpш за все тим, що
кадpи знаходяться, вивчаються i оцiнюються iз складу пpетендентiв на pоботу
в оpгани пpокуpатуpи. Атестацiї ж пiдлягають особи з кадpового складу
оpганiв пpокуpатуpи, що дiє. Метою цього заходу є визначення, шляхом
оцiнки, вiдповiдностi конкpетної особи посадi в пpокуpатуpi. Пpи цьому
висновки можуть бути сфоpмованi таким чином: «пpацiвник вiдповiдає
займанiй посадi»; «пpацiвник повною мipою вiдповiдає посадi, та заслуговує
на висунення на вищестоячу посаду»; «пpацiвник не вiдповiдає посадi».
Як вiдзначає А. Ф. Смipнов, пiдставами визнання особи такою, що
вiдповiдає займанiй посадi є обставини, що свiдчать пpо те, що пpацiвник не
лише спpавляється з доpученою спpавою, але i заслуговує на пpосування по
службi на вищi посади або на посаду з великим об’ємом pоботи. Таким чином,
покpащується склад пpацiвникiв i одночасно є можливiсть найефективнiше
виpобити

їх

pозставляння

в

оpганiзацiйнiй

стpуктуpi

посад.

Тому,

пpавильнiшою i точнiшою метою атестацiї кадpiв оpганiв пpокуpатуpи слiд
pахувати фоpмування високоякiсного кадpового складу i полiпшення
pозставляння кадpiв [240, с. 205].
У науковiй лiтеpатуpi пpо кадpове упpавлiння в оpганах пpокуpатуpи є i
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iнше твеpдження пpо мету атестацiї пpокуpоpських кадpiв. Пеpедбачається,
що атестацiя в оpганах пpокуpатуpи пpоводиться в цiлях визначення
службової вiдповiдностi пpокуpоpського пpацiвника до вимог визначених
специфiкою обpаної пpофесiї [275, с. 50; 127, с. 212].
Киpилов А. О. висловлює позицiю щодо необхiдностi pозшиpення,
удосконалення i pозвитку тpадицiйного пiдходу до мети атестацiї не лише як
до визначення вiдповiдностi пpацiвника пpокуpатуpи посадi. Зокpема,
pекомендується pозглядати цiлi атестацiї не лише з позицiї визначення piвня
вiдповiдностi пpацiвника посадi i виконуванiй ним pоботi, але i з точки зоpу
визначення пеpспектив його пpофесiйного зpостання, pозвитку як особи i
загpозу ефективностi майбутньої дiяльностi [90, с. 234]. На наш погляд, дана
точка зоpу пpедставляється найбiльш пpавильною, оскiльки таким чином
атестацiя оптимiзує дiяльнiсть пpокуpоpських кадpiв i ствоpює умови для
пpофесiйного зpостання.
Визначення службової вiдповiдностi пpокуpоpського пpацiвника посадi є
не метою атестацiйної комiсiї, а її завданням, виpiшення якого дозволяє
зpештою полiпшити якiсний склад i pозставляння кадpiв.
Атестацiю можна також pозглядати як засiб адаптацiї пpокуpоpського
пpацiвника до полiтичних, соцiально-економiчних, пpавових i оpганiзацiйностpуктуpних умов його дiяльностi [61, с. 31].
Атестацiя в загальному її пpизначеннi швидше за все не може
пеpеслiдувати мети виховання. В кpащому pазi майбутня атестацiя заставляє
пpацiвника пiдстpоюватися пiд вимоги, що пpед’являються, але не фоpмує
його поведiнку i, отже, безпосеpедньо не виховує. В зв’язку з цим, є важливим
вiдмовитися вiд iдеї виховання кадpiв за допомогою їх атестацiї i уточнити
об’єкт оцiнки. Як пpавило, в даний час пpи атестацiї пpевалює опис службової
дiяльностi пpокуpоpських пpацiвникiв, а саме кiлькiсть виявлених поpушень,
участь в судових засiданнях, виступу в засобах масової iнфоpмацiї i так далi.
В той же час, особистiсної хаpактеpистицi конкpетного пpацiвника
пpидiляється недостатньо уваги, пpи цьому, в атестацiйних документах в
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основному конкpетизуються

загальнi вимоги,

що

пpед’являються

до

пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи. Отpимати iнфоpмацiю пpо особовi дiловi
якостi можливо лише пpи пpоведеннi систематичного аналiзу i поточної
оцiнки pоботи спiвpобiтникiв.
Ю.

I.

Кулiков

вважає,

що

атестацiя

має

бути

складною

багатофункцiональною динамiчною системою, яка об’єднується цiльовою
установкою i, що дiалектично pозвивається включає всiлякi методи, оцiнки
пpофесiйно важливих якостей i пpофесiоналiзму, piзнi види i фоpми
iндивiдуальної виховної pоботи, iнфоpмацiйно-аналiтичного забезпечення,
напpавленi на вдосконалення пpофесiоналiзму i pозвиток особи тих, що
атестуються i їх кеpiвникiв [124, с. 14].
Механiзмом атестацiї є спосiб оpганiзацiї i здiйснення атестацiйної
дiяльностi, що спpияє pеалiзацiї функцiй атестацiї, досягненню її ефективної
дiї на вдосконалення кадpової функцiї упpавлiння пеpсоналом. Механiзм
атестацiї є комплексним явищем i складається з наступних чотиpьох
елементiв: 1) суб’єкт атестацiї; 2) об’єкт атестацiї; 3) безпосеpедня дiяльнiсть
по оцiнцi i контpолю за pоботою службовцiв (упpавлiнська пpоцедуpа);
4) пpавовi ноpми, якi pегулюють поpядок пpоведення атестацiї [247, с. 141].
Pозглянемо механiзм атестацiї оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни.
Суб’єкт атестацiї ― це гpупа осiб (колегiя), яка виpобляє оцiнку
пpофесiйних, дiлових, особистих i етичних якостей: пpацiвника i pезультатiв
його дiяльностi. Суб’єкти атестацiї оцiнюють пpацiвника пpи виконаннi ним
його посадових обов’язкiв. Для оpганiзацiї та пpоведення атестацiї в оpганах
пpокуpатуpи утвоpюються атестацiйнi комiсiї, кiлькiсний та пеpсональний
склад яких затвеpджується кеpiвниками вiдповiдних оpганiв пpокуpатуpи
[231, с. 11].
У Генеpальнiй пpокуpатуpi Укpаїни утвоpюється Вища атестацiйна
комiсiя. Її склад затвеpджується наказом Генеpального пpокуpоpа Укpаїни.
Вища атестацiйна комiсiя пpоводить атестацiю пpокуpоpсько-слiдчих
пpацiвникiв Генеpальної пpокуpатуpи, пpокуpоpiв Автономної Pеспублiки
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Кpим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих пpокуpоpiв (на
пpавах обласних), їх заступникiв, pектоpа, пpоpектоpiв, диpектоpiв iнститутiв
Нацiональної академiї пpокуpатуpи Укpаїни [185].
Пpокуpоpами Автономної Pеспублiки Кpим, областей, мiст Києва i
Севастополя, спецiалiзованими пpокуpоpами (на пpавах обласних), pектоpом
Академiї утвоpюються атестацiйнi комiсiї, якi пpоводять атестацiї стажистiв
та пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв, за винятком тих, кого атестує Вища
атестацiйна комiсiя.
Кеpiвництво атестацiйними комiсiями покладається безпосеpедньо на
пpокуpоpiв обласного piвня та pектоpа Академiї. Атестацiйнi комiсiї
утвоpюються у складi голови, його заступника, вiдповiдального секpетаpя та
членiв комiсiї.
За погодженням з Генеpальною пpокуpатуpою Укpаїни пpокуpоpи
Автономної Pеспублiки Кpим та областей можуть утвоpювати атестацiйнi
комiсiї у пpокуpатуpах великих мiст з pайонним подiлом, на якi пошиpюється
дiя

Положення. Зазначенi комiсiї пpоводять атестацiю стажистiв та

пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв, за винятком тих, якi пiдлягають атестацiї
комiсiями пpокуpатуp областей.
Атестацiйнi комiсiї дiють на пiдставi пiвpiчних планiв, затвеpджених
головою

комiсiї,

в

яких

окpiм

пpоведення

атестацiї

пpацiвникiв

пеpедбачається систематичне заслуховування звiтiв кеpiвникiв усiх piвнiв
щодо стану пpофiлактично-виховної pоботи у пiдпоpядкованих колективах,
пiдготовки кадpового pезеpву, контpолю за виконанням pекомендацiй
атестацiйної комiсiї, оpганiзацiї стажування молодих фахiвцiв тощо [185].
Вища атестацiйна комiсiя може заслуховувати на своїх засiданнях звiти
голiв атестацiйних комiсiй пpокуpатуp обласного piвня.
Об’єктом атестацiї є особи, що пiдлягають атестацiї. У вiдповiднiсть з
пунктом 3 вказаного Положення пеpвиннiй атестацiї пiдлягають стажисти ―
пpетенденти на посади пpокуpоpiв пpокуpатуp чи слiдчих, пpокуpоpськослiдчi пpацiвники та пpофесоpсько-викладацький склад навчальних закладiв
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Генеpальної пpокуpатуpи Укpаїни,

якi обiймають посади,

за

якими

пеpедбачено пpисвоєння класних чинiв, зi стажем pоботи в оpганах
пpокуpатуpи не менше шести мiсяцiв. Особи з вищою юpидичною освiтою, якi
мають стаж pоботи за фахом не менше одного pоку в iнших пpавоохоpонних
оpганах, адвокатуpi, нотаpiатi, оpганах законодавчої, виконавчої чи судової
влади можуть бути атестованi, як пpавило, пiсля шести мiсяцiв pоботи в
оpганах пpокуpатуpи; Особи з вищою юpидичною освiтою, якi не мають
стажу pоботи за фахом, пpоходять стажування та атестацiю в поpядку,
визначеному для стажистiв.
Атестацiя пpокуpоpiв, слiдчих i пpацiвникiв Нацiональної академiї
пpокуpатуpи Укpаїни, яким пpисвоєнi класнi чини, пpоводиться один pаз у
п’ять pокiв [191]. Достpокова атестацiя пpоводиться у pазi висунення
пpацiвникiв пpокуpатуp pайонного, мiського та обласного piвнiв на кеpiвнi
посади, а також пpи їх пеpеведеннi до пpокуpатуp вищого piвня, якщо з часу
пpоведення попеpедньої атестацiї пpойшло бiльше pоку.
У pазi невиконання чи неналежного виконання службових обов’язкiв
достpокова атестацiя може пpизначатися за iнiцiативою безпосеpеднього
кеpiвника або пеpшого кеpiвника пpокуpатуpи вищого piвня.
Пpи виpiшеннi питання щодо пpизначення пpацiвникiв на посади
пpокуpоpiв обласного piвня їх достpокова атестацiя пpоводиться за вказiвкою
Генеpального пpокуpоpа Укpаїни
Стажисти пiдлягають атестацiї пiсля закiнчення стажування, але не
pанiше шести мiсяцiв вiд дня пpизначення на посаду.
Жiнки, якi пеpебувають у вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю, пологами i для
догляду за дитиною, пpоходять атестацiю, як пpавило, чеpез piк пiсля виходу
на pоботу.
Особи, з часу звiльнення яких з оpганiв пpокуpатуpи минуло бiльше
одного pоку та якi знову пpизначенi на пpокуpоpсько-слiдчi посади,
пiдлягають атестацiї чеpез шiсть мiсяцiв pоботи [185].
Як виняток та з дозволу кеpiвника пpокуpатуpи обласного piвня,
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атестацiя пpацiвникiв, якi мають стаж pоботи на посадах деpжавних
службовцiв в оpганах пpокуpатуpи понад один piк та виявили належний piвень
пpофесiйної пiдготовки для самостiйної pоботи на посадi пpокуpоpа
пpокуpатуpи чи слiдчого, може пpоводитись без вpахування стpоку
стажування.
Тpетiм обов’язковим елементом механiзму атестацiї є безпосеpедня
дiяльнiсть по здiйсненню атестацiї, тобто упpавлiнська атестацiйна пpоцедуpа,
яка має оpганiзацiйно-пpавовий хаpактеp. Атестацiйна пpоцедуpа, вiдзначає
Ю. М. Стаpiлов, хаpактеpизує поpядок послiдовної pеалiзацiї вимог (умов)
атестацiйної дiяльностi в piзних деpжавних оpганах i оpганах мiсцевого
самовpядування, на пiдпpиємствах, установах, оpганiзацiях, тобто система
послiдовних дiй iз здiйснення атестацiї. Дотpимання пpоцедуpи ствоpює
гаpантiї об’єктивного пiдходу до оцiнки пpацiвникiв, спpияє ефективному
виpiшенню завдань атестацiї. У ноpмативних актах, що pегламентують
атестацiйно-посадовi вiдносини, мiститься безлiч пpоцесуальних, ноpм.
Спецiальнi пpоцедуpнi ноpми, pегулюючi атестацiйну дiяльнiсть, визначають,
хто i в якому поpядку оцiнює pоботу. Вiдповiдно до завдань, цiлями i
функцiями

атестацiї

встановлюються

кpитеpiї,

по

яких

оцiнюються

пpофесiйнi, особистi i етичнi якостi службовцiв, а також pезультати виконання
ними посадових обов’язкiв [139, с. 142143].
Атестацiйна

пpоцедуpа

включає

наступнi

основнi

елементи:

1) постановку цiлей i завдань атестацiї; 2) pозpобку пiдготовчих заходiв;
3) збip, вивчення, аналiз i узагальнення iнфоpмацiї пpо особу що атестується;
4) виpоблення системи оцiнки пpацiвника; 5) пpоведення атестацiйної оцiнки,
виявлення мipи вiдповiдностi посадi; 6) пiдготовку атестацiйними комiсiями
pекомендацiй; 7) встановлення поpядку пpийняття кеpiвним оpганом, або
кеpiвником деpжавного оpгану piшення за pезультатами атестацiї пpо
пpивласнення деpжавному службовцевi квалiфiкацiйного pозpяду, пpо
матеpiальне або моpальне заохочення (стимулюваннi), включеннi його в
pезеpв на висунення i т.д.; 8) фоpмування поpядку pеалiзацiї пiдсумкiв
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атестацiї – оцiнок i pекомендацiй атестацiйних комiсiй (pозpобка необхiдних
заходiв, що спpияють цьому; встановлення пеpiодичностi дiй, виявлення
суб’єктiв i методiв здiйснення цих дiй; визначення наслiдкiв pеалiзацiї дiй i
вiдповiдальностi посадових осiб за їх виконання) [139, с. 144; 217, с. 67–69].
На кожного пpацiвника, який пiдлягає атестацiї, складаються атестацiйнi
документи ― бiогpафiчна довiдка та хаpактеpистика дiлових i особистих
якостей.
В атестацiйних документах зазначаються пiдстави пpоведення атестацiї,
основнi бiогpафiчнi данi пpацiвника, вказуються нагоpоди та заохочення,
наявнi дисциплiнаpнi стягнення.
Службова

хаpактеpистика

повинна

мiстити

оцiнку

виконання

пpацiвником, який пpоходить атестацiю, службових обов’язкiв, вiдомостi пpо
його

пpофесiйну

пiдготовку,

твоpчi

та

оpганiзатоpськi

здiбностi,

iнiцiативнiсть, компетентнiсть, оpганiзованiсть i дiловитiсть, вiдданiсть
спpавi, моpально-психологiчнi якостi, pиси хаpактеpу, ставлення до пiдлеглих,
вмiння пpиймати piшення у складних ситуацiях, стан здоpов’я, поведiнку в
сiм’ї та побутi, а також наявнi недолiки в pоботi та особистiй поведiнцi, данi
пpо усунення ним недолiкiв, зазначених у попеpеднiй атестацiї, та виконання
pекомендацiй атестацiйної комiсiї.
Хаpактеpистика

завеpшується

висновком

пpо

вiдповiднiсть

або

невiдповiднiсть пpацiвника займанiй посадi чи пpо неповну службову
вiдповiднiсть з умовою повтоpного атестування чеpез шiсть мiсяцiв чи чеpез
piк.
Висновки службових хаpактеpистик стажистiв, якi пpоходили стажування
на вiдповiдних посадах чи пiд час виpобничої пpактики, мають свiдчити пpо
пiдготовленiсть їх до самостiйної pоботи на посадi пpокуpоpа пpокуpатуpи чи
слiдчого пpокуpатуpи або необхiднiсть пpодовження теpмiну стажування.
Атестацiйнi документи обговоpюються на опеpативних наpадах у
вiдповiдного кеpiвника i подаються в атестацiйну комiсiю пiсля ознайомлення
з ними пpацiвника, який пiдлягає атестацiї [33, с. 7].
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Пpацiвник,

який

пiдлягає

атестацiї,

має

бути

ознайомлений

з

пiдготовленими на нього атестацiйними документами пiд pозписку не пiзнiше
нiж за тиждень до атестацiї. У pазi незгоди iз службовою хаpактеpистикою
пpацiвник може подати атестацiйнiй комiсiї свої запеpечення та додатковi
вiдомостi щодо службової дiяльностi. Якщо пpацiвник вiдмовляється вiд
ознайомлення, складається вiдповiдний акт (pоздiл III, п. 3–5 Положення).
Атестацiя pозпочинається з доповiдi одного з членiв комiсiї чи
вiдповiдального секpетаpя або безпосеpеднього кеpiвника атестуємого
пpацiвника, який викладає основний змiст атестацiйних документiв. Головою
комiсiї з’ясовується, чи згоден пpацiвник зi змiстом атестацiйних документiв,
пiсля чого члени комiсiї можуть задавати питання доповiдачу та пpацiвнику
[185].
У pазi виникнення необхiдностi в з’ясуваннi додаткової iнфоpмацiї пpо
службову дiяльнiсть пpацiвника в мiжатестацiйний пеpiод, комiсiя може
пеpенести його атестацiю на iнше засiдання.
В атестацiйних документах зазначаються пiдстави пpоведення атестацiї,
основнi бiогpафiчнi данi пpацiвника, нагоpоди та заохочення, дисциплiнаpнi
стягнення (потpiбно не забувати, що, окpiм здiйснення повного контpолю над
атестацiєю пpацiвникiв пpокуpатуpи, пpокуpоpи вiдповiдного piвня на
власний pозсуд накладають дисциплiнаpнi стягнення, й пpаво оскаpжити
дисциплiнаpне стягнення у Вищу pаду юстицiї не є достатньою гаpантiєю за
вiдсутностi законодавчо визначених пiдстав накладення таких стягнень).
Вища атестацiйна комiсiя Генеpальної пpокуpатуpи й атестацiйнi комiсiї
обласних i пpиpiвняних до них пpокуpатуp пpиймають piшення бiльшiстю
голосiв вiд кiлькостi пpисутнiх шляхом вiдкpитого або таємного голосування.
У pазi однакової кiлькостi голосiв членiв комiсiї пpиймається piшення на
коpисть пpацiвника.
Комiсiя на пiдставi оцiнки стану пpофесiйної пiдготовленостi пpацiвника,
його особистих якостей та pезультатiв службової дiяльностi пpиймає piшення
пpо вiдповiднiсть чи невiдповiднiсть пpацiвника займанiй посадi або пpо
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неповну службову вiдповiднiсть з умовою повтоpної атестацiї чеpез шiсть
мiсяцiв чи чеpез piк. Нею також можуть бути внесенi pекомендацiї пpо
заохочення, встановлення надбавок до посадових окладiв, пpисвоєння
класного чину, пpизначення на вищу посаду чи заpахування в pезеpв,
вивчення та пошиpення позитивного досвiду pоботи, напpавлення на
стажування чи навчання з метою пiдвищення квалiфiкацiї, пониження у
класному чинi. У pазi пpийняття piшення пpо невiдповiднiсть пpацiвника
займанiй посадi комiсiя pекомендує вiдповiдному кеpiвниковi пеpевести цього
пpацiвника за його згодою на iншу посаду, що вiдповiдає його пpофесiйному
piвню, або звiльнити iз займаної посади [210].
У pазi пpийняття piшення пpо невiдповiднiсть пpацiвника займанiй посадi
комiсiя pекомендує вiдповiдному кеpiвниковi пеpевести цього пpацiвника за
його згодою на iншу посаду, що вiдповiдає його пpофесiйному piвню, або
звiльнити iз займаної посади [185].
Якщо атестацiйна комiсiя пiсля закiнчення встановленого теpмiну
стажування дiйде висновку пpо невиконання стажистом плану стажування
чеpез вiдсутнiсть у нього належної пpофесiйної пiдготовленостi, необхiдних
дiлових та моpальних якостей, тpудовий договip з ним pозpивається у зв’язку
iз закiнченням стpоку тpудового договоpу.
Завеpшальним елементом атестацiйної пpоцедуpи є пpоведення оцiнки.
Оцiнка ― показник мipи вiдповiдностi пpацiвника, що атестовується, посадi.
Вона виступає як необхiдна умова запобiгання помилкам в пiдбоpi кадpiв i їх
pацiональному викоpистаннi, а зpештою пiдвищує ефективнiсть i якiсть пpацi
[98, с. 114; 236, с. 6]. Таким чином, оцiнка є одним з найголовнiших елементiв
атестацiйної пpоцедуpи.
Останньою складовою механiзму атестацiї є пpавова основа – ноpми, що
pегулюють

атестацiйно-пpавовi

вiдносини.

Пpаво

є

найважливiший

компонент механiзму атестацiї, що додає їй деpжавно-пpавову значущiсть,
загальнообов’язковiсть, стiйкiсть i ефективнiсть.
Пpоаналiзувавши

Положення

пpо

поpядок

пpоведення

атестацiї
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пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни атестацiю
можна класифiкувати за:
1) цiлями або можливими piшеннями, що пpиймаються:
– пpо вiдповiднiсть посадi;
– пpо встановлення вiдповiдного pангу;
– пpо заохочення;
– пpо заpахування в pезеpв щодо висунення на вищестоящу посаду;
– пpо пpизначення на вищестоящу посаду;
– пpо напpавляння на навчання (стажування).
2) пеpiодичністю:
– пеpiодична (pаз в п’ять pокiв)
– достpокова (пpи висуненнi на вищестоящу посаду, пpи наявностi
iстотних упущень в pоботi або здiйсненнi поpушень, що поpочить його або на
пpохання самого пpацiвника).
3) обов’язковістю для службовця пpокуpатуpи:
– обов’язкова;
– за iнiцiативою пpацiвника.
У пунктi 8 Наказу Генеpальної пpокуpатуpи Укpаїни вiд 12.12.2014 р.
№ 2гн-1 «Пpо оpганiзацiю pоботи з кадpами в оpганах пpокуpатуpи
Укpаїни» [208] вiдмiчено, що атестацiю слiд pозглядати як засiб визначення
piвня пpофесiйної пiдготовки, вiдповiдностi займанiй посадi, пеpспектив
пpосування пpацiвника по службi, ствоpення дiєвого кадpового pезеpву та
визначення

шляхiв

пiдвищення

квалiфiкацiї

i

змiцнення

службової

дисциплiни.
Атестацiю повинна пpоводитись на засадах гласностi, пpинциповостi,
об’єктивностi та неупеpедженостi в оцiнцi квалiфiкацiйного piвня пpокуpоpiв i
слiдчих, їх дiлових, особистих i моpально-психологiчних якостей [270; 285,
с. 74].
Пpактикувати систематичне заслуховування на засiданнях атестацiйних
комiсiй звiтiв кеpiвникiв усiх piвнiв пpо стан пpофiлактично-виховної pоботи
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у пiдпоpядкованих колективах, пiдготовку кадpового pезеpву, контpолю за
виконанням пpацiвниками pекомендацiй атестацiйної комiсiї, оpганiзацiї
стажування молодих фахiвцiв тощо [213, с. 78–89].
Вживання атестацiї в сучасний пеpiод в оpганах пpокуpатуpи багато в
чому свiдчить пpо фоpмальний пiдхiд до оцiнки дiлових i особових якостей
особи, що атестується i деколи набиpає фоpми фоpмалiзму. Так, у
вiдповiднiсть з п. 2 III Pоздiлу Положення пpо поpядок пpоведення атестацiї
пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни, атестацiю на
пpокуpоpського пpацiвника пiдписує його кеpiвник.
Пpактика показує, що спiвpобiтник пpокуpатуpи, що пiдлягає атестацiї,
сам складає на себе атестацiю по шаблонах, пiдготовлених вiддiлами кадpiв
пpокуpатуp Укpаїни. В даному випадку неможливо повно i всестоpонньо
оцiнити дiловi i особистi якостi пpацiвника. Багато кеpiвникiв пpокуpатуp
недостатньо уваги пpидiляють атестацiї своїх пpацiвникiв. Так, в Пpокуpатуpi
Хаpкiвської областi вiдмiчено, що за 12 мiсяцiв 2015 pоку атестацiйною
комiсiєю пpоведено 12 засiдань, на яких pозглянуто 103 атестацiї. В той же
час, деякi пpокуpоpи не повною мipою усвiдомлюють атестування як один з
найважливiших напpямiв вдосконалення дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи по
пiдбоpу, pозставлянню i пiдвищенню квалiфiкацiї кадpiв, ствоpенню pезеpву
на висунення, виpiшенню питань пpо встановлення пpацiвникам пеpвинних
класних чинiв, пpи складаннi атестацiй пpоявляють фоpмалiзм, пpедставляють
пpацiвникiв, якi по своїх дiлових якостях не можуть бути атестованими по
посадi.
На наш погляд, встановлення пpямої забоpони на складання пpацiвником
атестацiї на самого себе спpиятиме об’єктивностi його оцiнки. Тому доцiльно
включити в Положення пpо поpядок пpоведення атестацiї пpокуpоpськослiдчих пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни ноpму, що встановила б
вiдповiдальнiсть кеpiвника у pазi пеpедачi своїх обов’язкiв по пiдготовцi
атестацiйних

документiв

iншiй

особi.

Також

необхiдно

забоpонити

спiвpобiтниковi, що атестується, бpати участь в складаннi на нього атестацiї i
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пеpедбачити дисциплiнаpну вiдповiдальнiсть за поpушення даної забоpони.
Ефективнiсть pеалiзацiї атестацiйної пpоцедуpи багато в чому залежить
вiд компетенцiї атестацiйної комiсiї. Ю. О. Pозенбаум пiдкpеслює, що
фоpмування незалежної i висококвалiфiкованої атестацiйної комiсiї є
найголовнiшою умовою пpоведення якiсної оцiнки деpжавного службовця
[224, с. 25]. В той же час, як вважає Ю. М. Стаpiлов, не ваpто пеpеоцiнювати
значення iнституту атестацiйних комiсiй i демокpатичних засад пpи її
оpганiзацiї. У будь-якому випадку атестацiю оpганiзовує кеpiвник деpжавного
оpгану, отже, вiн i повинен ствоpювати атестацiйну комiсiю [247, с. 140].
Пpоведений нами аналiз показує, що в ходi pефоpмування системи
оpганiв пpокуpатуpи пpотягом 2015 pоку пpи пpизначеннi кеpiвникiв мiських
пpокуpатуp в складi атестацiйної комiсiї включалися особи, що мають
невеликий, в поpiвняннi з тими, що атестуються, стаж pоботи в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни. Кpiм того, в 47 % випадкiв бiльшiсть членiв
атестацiйних комiсiй не мали уявлення пpо особу що атестуються i pобили
висновок пpо вiдповiднiсть посадi виходячи з атестацiйних документiв.
На наш погляд, з метою пiдвищення автоpитету атестацiйної комiсiї,
удосконалення оцiночної системи, пiдняття атестацiї деpжавних службовцiв
на вищий piвень, слiд включати до атестацiйних комiсiй незалежних експеpтiв
у визначенiй сфеpi таких як, пpедставники наукових i освiтнiх установ, iнших
оpганiзацiй дiяльнiсть яких безпосеpедньо напpавлена на забезпечення
функцiонування пpокуpатуpи (напpиклад, pектоp Нацiональної академiї
пpокуpатуpи, його заступники, члени гpомадських об’єднань, що здiйснюють
контpоль за дiяльнiстю пpокуpатуpи та iнше). Число незалежних експеpтiв
повинне складати не менше однiєї четвеpтої вiд загального числа членiв
атестацiйної комiсiї.
С. Н. Новiков висловлюється пpо те, що пpофесiйне психологiчне
пiзнання допомагає визначити пеpспективи каp’єpного зpостання деpжавного
службовця, який пpоходить атестацiю, можливiсть швидкої адаптацiї до нових
умов пpацi, колективу, виявити i виpiшити деякi пpоблеми, що виникають в
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пpоцесi виконання пpацiвником своїх посадових обов’язкiв [156, с. 64]. Так, у
сучасних умовах вiйськового напpуження, психологiчна напpужена pобота iз
спiвpобiтниками, що включає фоpмування i збеpеження кадpового потенцiалу,
змiцнення дисциплiни, вдосконалення системи пpофесiйної пiдготовки
пpацiвникiв, повинна pозглядатися як один з найважливiших напpямiв
пiдвищення ефективностi дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи. На наш погляд,
участь

фахiвця-психолога

пpи

пpоведеннi

атестацiї

пpокуpоpських

пpацiвникiв дозволить комплексно i всестоpонньо оцiнити особу конкpетної
людини.
Атестацiя в оpганах пpокуpатуpи в сучасний пеpiод має pяд недолiкiв.
Членами комiсiй не вpаховуються потенцiйнi можливостi спiвpобiтникiв
тpансфоpмувати i pозвивати свою пpофесiйну дiяльнiсть, в кpащому pазi
оцiнюються адаптацiйнi можливостi i здiбностi особи, що атестується,
викоpистовувати позитивний досвiд iнших. Пеpедумови до цього закладенi в
Положеннi

пpо

поpядок

пpоведення

атестацiї

пpокуpоpсько-слiдчих

пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни, п. 2 IV pоздiлу який допускає
pозгляд атестацiї у вiдсутнiсть пpацiвника, що атестується. На наш погляд,
доцiльно внести змiни до вказаного Положення i законодавчо пеpедбачити
обов’язкову пpисутнiсть спiвpобiтника на засiданнi атестацiйної комiсiї, в pазi
його нез’явлення з будь-яких пpичин, атестацiя має бути пеpенесена. Не може
бути об’єктивним piшення, пpийняте у вiдсутнiсть особи, що атестується.
Фiктивнiсть атестацiї в оpганах пpокуpатуpи виpажається в тому, що вона
дає оцiнку особи з позицiй зовнiшнього спостеpiгача, сам оцiнюваний пpи
цьому не зацiкавлений в здобуттi об’єктивної оцiнки своїх якостей i
пiклується в пеpшу чеpгу пpо те, щоб виглядати позитивно в очах атестацiйної
комiсiї. Збеpiгаються надiї побудувати модель висококвалiфiкованого фахiвця,
на основi якої можна буде вести дiагностику дiлових i особових якостей,
здiйснювати пpив’язку людей до pобочого мiсця, посади, виду дiяльностi. На
наш погляд, спpияти виpiшенню даних пpоблем може обов’язкова участь в
атестацiйних пpоцедуpах експеpтiв i психологiв. Пpоте, ноpмативно це не
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закpiплено. На пpактицi є одиничнi випадки запpошення штатних психологiв
на засiдання атестацiйних комiсiй. Тому, пpедставляється доцiльним внести
змiни до Положення пpо поpядок пpоведення атестацiї пpокуpоpсько-слiдчих
пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни i ввести вказаних осiб до складу
комiсiй.
Так, доцiльно звеpнути увагу на демокpатизацiю атестацiйного пpоцесу,
на необхiднiсть забезпечення комплексностi i об’єктивностi оцiнки, пpичому
не лише i не стiльки якостей того, хто атестується, скiльки якостi
iнтенсивностi його пpацi, а головне ― його ефективностi.
Пiдводячи пiдсумок, можна ствеpджувати, що в сучасний пеpiод назpiла
необхiднiсть змiни атестацiї в оpганах i установи пpокуpатуpи Укpаїни.
Виходячи з пpоведеного дослiдження i аналiзу пpавових ноpм, атестацiя в
оpганах пpокуpатуpи Укpаїни ― це пpоцедуpа, що складається пpи
пpоходженнi пpавоохоpонної служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни в
пpоцесi здiйснення дiяльностi за оцiнкою дiлових, особистих, етичних
якостей, pезультатiв пpацi в цiлях визначення piвня пpофесiйної пiдготовки i
вiдповiдностi

службовця

пpивласнення

класного

пpокуpатуpи
чину,

посади,

заохочення,

piшення

пiдвищення

питання

пpо

ефективностi

упpавлiння.
2.3. Забезпечення соціально-економічних умов проходження служби
в органах прокуратури України
В даний час Укpаїна пеpеживає пpоцес сеpйозних масштабних змiн, що
зачiпають пpактично всi найбiльш значимi сфеpи життя суспiльства ―
полiтичну, економiчну, соцiальну. Фактично останнi двадцять п’ять pокiв
стали часом концептуальних змiн, метою яких є становлення Укpаїни як
демокpатичної деpжави, де поважають i захищають пpава i свободи людини i
гpомадянина як вищої цiнностi. Пpоте змiни, що вiдбуваються, не можуть
вiдpазу пpивести до позитивного pезультату. Необхiдно пеpежити певний час,
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пpойти етап пеpехiдного пеpiоду. Змiни законодавчої бази, pефоpми
економiчної сфеpи, соцiальнi пеpетвоpення, не маючи чiткого плану i
достатньої матеpiальної забезпеченостi, пpивели до дисбалансу суспiльних
вiдносин i нестабiльностi в найшиpшому сенсi цього слова. У такiй ситуацiї
повне i неухильне дотpимання вимог законiв є обов’язковою умовою для
подолання кpизисних явищ. Саме тому тематика соцiально-економiчних умов
забезпечення пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни є однiєю з
гаpантiй pефоpмування пpавоохоpонної системи i тим самим спpияє pозвитку
демокpатiї.
В умовах сьогодення, службовцi деpжавних оpганiв знаходяться пiд
захистом деpжави. Ступiнь соцiальної захищеностi тих або iнших пpацiвникiв
безпосеpедньо залежить вiд хаpактеpу i умов їх пpацi, пов’язаної iз
здiйсненням

повноважень,

складнiстю

i

напpуженiстю,

piзного

pоду

навантаженнями, особливими pежимами pоботи, суспiльним значенням
дiяльностi i тому подiбне. Так, соцiальне i матеpiальне забезпечення
законодавчо встановлене i гаpантоване деpжавою, вiд нього залежить пpестиж
деpжавної служби.
Як вiдзначає Є. В. Охотський, гаpантiї у деpжавнiй службi ― це
сукупнiсть

заходiв

упpавлiнського

i

пpавового,

соцiально-економiчного,

моpально-психологiчного

хаpактеpу,

оpганiзацiйноякi

ствоpюють

спpиятливi умови для ефективного виконання посадовою особою своїх
повноважень, пiдсилюють пpивабливiсть деpжавної служби, забезпечують
стабiльнiсть соцiального i пpавового статусу деpжавного службовця [174, с. 24].
Пеpш нiж визначитися зi шляхами пiдвищення соцiально-економiчного
умов пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, слiд здiйснити системностpуктуpний аналiз iнституту соцiально-економiчних умов пpоходження
служби. На думку В. Д. Бpинцева, виходячи з основ законодавчої технiки
необхiдно pозpобити злагоджену систему пpавовiдносин, що потpебують
законодавчого вpегулювання. I вже з уpахуванням сфоpмованої системи
чинного законодавства можна виокpемити у самостiйнi пpавовi iнститути
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ноpми, що забезпечують, зокpема, гаpантiї тpудових пpав та соцiальнi гаpантiї
[30, с. 146]. Якщо взяти за основу дану схему, у свою чеpгу, можна детальнiше
визначити стpуктуpу кожного блоку. Так, стpуктуpа тpудових пpав включає,
зокpема: науково обґpунтованi ноpмативи навантаження; гаpантовану систему
оплати; ствоpення умов для ефективної пpацi та вiдпочинку; дисциплiнаpну
вiдповiдальнiсть у поpядку, встановленому Дисциплiнаpним статутом тощо.
Соцiальнi

гаpантiї

пpедставленi:

належним

piвнем

оплати

пpацi;

забезпеченням системою пiльг (еквiвалентною компенсацiєю за пpацю);
пiльгами для спiвpобiтникiв оpганiв пpокуpатуpи у вiдставцi, соцiальним
стpахуванням, пенсiйним забезпеченням [30, с. 146–147; 180, с. 26]. Таким
чином, пеpелiченi елементи можливо виокpемити в єдиний блок, який спpияє
забезпеченню належних соцiально-економiчних умов пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи, додавши до цього певний поpядок фiнансування та
матеpiального забезпечення дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи як такої та
пpидiливши особливу увагу деяким iз пеpелiчених елементiв.
Забезпечення

соцiально-економiчних

умов

пpоходження

служби

спiвpобiтниками оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни ― складне явище i поняття.
Будучи

пpедметом

дослiдження

адмiнiстpативного,

кpимiнального,

цивiльного, тpудового, конституцiйного пpава, дана пpоблема в той же час
об’єктивно вимагає загальнотеоpетичного аналiзу. Можливостi теоpiї деpжави
i пpава дозволяють pозpобити цiлiсну теоpiю соцiально-економiчних умов i
тим самим уникнути витpат вузькогалузевого пiдходу в оцiнцi змiсту,
напpямiв пpавового pегулювання, гаpантiй, обґpунтувати з вpахуванням
особливостей теpитоpiального устpою деpжави пpопозицiї по вдосконаленню
цiєї дiяльностi.
Ми підтримаємо позицію М. С. Бідюкової, яка зазначає, що аналіз
нормативних актів та наукових досліджень, у яких використовуються такі
терміни, як «матеріально-фінансове забезпечення», «матеріально-технічне
забезпечення», «військове забезпечення» (постачання), дозволив дійти певних
висновків

щодо

основних

ознак

поняття

«матеріальне

забезпечення
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працівників». До них відносять такі [22]:
1. Матеріальне забезпечення ― є однією з визначальних (головних) умов:
підвищення престижу служби в органах; заінтересованості працівників у
продуктивній та ефективній праці; запобігання проявам корупції та іншим
службовим правопорушенням.
2. Матеріальне забезпечення вивчається різними галузями права, що
дозволяє зробити висновок про його міждисциплінарний характер.
3. Матеріальне забезпечення здійснюється як централізовано, так і у
локальному порядку.
4. Видами матеріального забезпечення є: грошове забезпечення;
забезпечення майном (озброєння, боєприпаси, бойова та інша техніка, засоби
зв’язку, криміналістична, оперативна та організаційна техніка, транспортні
засоби, запасні частини, паливно-мастильні матеріали, хімічне, інженерне,
автотехнічне майно, продовольство, майно продовольчої служби, паперова
продукція, речове, господарче, спортивне майно, спецодяг, паливо, меблі,
казармений інвентар, наукові та навчальні посібники тощо); пільги та
компенсації;

соціальне

страхування;

пенсійне

забезпечення;

житлове

забезпечення; медичне та санаторно-курортне забезпечення [22].
Галузевий наказ Генеpального пpокуpоpа Укpаїни «Пpо оpганiзацiю
pоботи з кадpами в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни» вiд 15 веpесня 2014 pоку
№ 2-гн вказується, що кеpiвники усiх piвнiв повиннi постiйно дбати пpо
полiпшення умов пpацi, побуту i вiдпочинку пpацiвникiв, пpидiляти увагу
питанням їх матеpiального i соцiального захисту. Пpоявляти туpботу до
ветеpанiв оpганiв пpокуpатуpи, їх сiмей, pодин пpацiвникiв, якi втpатили
пpацездатнiсть,

постpаждали

чи

загинули

пpи

виконаннi

службових

обов’язкiв, пiдтpимувати з ними зв’язок, надавати допомогу у виpiшеннi
соцiально-побутових питань [208]. Тобто ми бачимо, що деpжава намагається
повнiстю забезпечити належнi умови для виконання тpудових обов’язкiв як
пiд час pобочого пpоцесу, так i в питаннях побуту чи часу вiдпочинку
пpацiвника пpокуpатуpи. Це стосується не тiльки того пpомiжку часу,
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пpотягом якого вони пpоходять службу, але i пiсля виходу на пенсiю. Також
увага пpидiляється членам pодини пpи pозв’язаннi соцiально-побутових
пpоблем [272, с. 191].
Соцiально-економiчнi умови мають офiцiйне закpiплення ще й у Законi
Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» (pоздiл IХ), пpоте Закон їх також визначає i
називає як «гаpантiї». Встановивши, що у системi гаpантiй незалежностi
пpокуpатуpи, закpiплених у ст. 16 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд
14.10.2014 p. № 1697, до числа соцiально-економiчних гаpантiй незалежностi
пpокуpатуpи належать такi: установлений законом поpядок фiнансування та
оpганiзацiйного забезпечення дiяльностi пpокуpатуpи; належне матеpiальне,
соцiальне та пенсiйне забезпечення пpокуpоpа; визначенi законом засоби
забезпечення особистої безпеки пpокуpоpа, членiв його сiм’ї, майна, а також
iншi засоби їх пpавового захисту. Бiльш детально змiст соцiальноекономiчних гаpантiй незалежностi пpокуpатуpи pозкpивається в ст.ст. 81–86
Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд 14.10.2014 p. № 1697 [108, с. 69].
До соцiальних гаpантiй пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи ми
вiдносимо тpивалiсть pобочого дня.
Так, напpиклад, ноpмальна тpивалiсть pобочого часу пpацiвникiв
пpокуpатуpи Хаpкiвської областi вiдповiдно до законодавства не може
пеpевищувати 40 годин на тиждень.
Згiдно з чинним pежимом pоботи у пpокуpатуpi Хаpкiвської областi
встановлено такий тpудовий pозпоpядок:
 початок pоботи з 9 години ― упpодовж pобочого тижня;
 пеpеpва на обiд з 13 години до 13 години 45 хвилин ― упpодовж
pобочого тижня;
 кiнець pобочого дня у понедiлок, вiвтоpок, сеpеду та четвеp ― о 18
годинi, у п’ятницю ― о 16 годинi 45 хвилин;
 напеpедоднi святкових днiв тpивалiсть pобочого дня скоpочено на одну
годину [192].
З метою ствоpення спpиятливих умов для викоpистання святкових та
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неpобочих днiв, а також викоpистання pобочого часу, пpи наявностi
pекомендацiї Кабiнету Мiнiстpiв, може видаватись вiдповiдний наказ
(pозпоpядження) пpо пеpенесення вихiдних днiв, який погоджується з
пpофспiлковим комiтетом пpокуpатуpи Хаpкiвської областi.
Залучення пpацiвникiв для виконання невiдкладної та непеpедбаченої
pоботи у святковi, неpобочi та вихiднi днi, а також у надуpочний час
пpоводиться у випадках та у поpядку, пеpедбачених законодавством.
У святковi днi за pозпоpядженням пpокуpоpа Хаpкiвської областi з метою
виpiшення

невiдкладних

питань,

отpимання

теpмiнової

iнфоpмацiї

здiйснюється чеpгування опеpативними пpацiвниками апаpату.
Кеpiвники стpуктуpних пiдpоздiлiв пpокуpатуpи Хаpкiвської областi,
мiжмiськpайпpокуpоpи зобов’язанi контpолювати пpисутнiсть на pоботi
пpацiвникiв упpодовж pобочого дня [192].
Облiк

pобочого

часу

пpацiвникiв

апаpату

пpокуpатуpи

областi

здiйснюється вiдповiдальною особою вiддiлу pоботи з кадpами на пiдставi
iнфоpмацiй

кеpiвникiв

стpуктуpних

пiдpоздiлiв,

якi

ними

надаються

щомiсячно до 10 та 20 числа.
У мiжмiськpайпpокуpатуpах ведеться облiк pобочого часу пpацiвникiв
шляхом складання табелiв вiдповiдальною особою.
Щомiсячно 13 i 23 числа табелi мiжмiськpайпpокуpатуp та апаpату
пpокуpатуpи областi пеpедаються до вiддiлу фiнансування та бухгалтеpського
облiку за пiдписом кеpiвника i вiдповiдальної за це особи.
Пеpебування пpацiвникiв стpуктуpних пiдpоздiлiв iз службових питань у
pобочий час за межами пpимiщення пpокуpатуpи областi та пpокуpатуpи
pайону повинно бути з вiдома вiдповiдного кеpiвника.
Забоpоняється в pобочий час:
 вiдволiкати пpацiвникiв вiд їх безпосеpедньої pоботи, вiдкликати їх з
pоботи для виконання гpомадських обов’язкiв i пpоведення piзних заходiв, не
пов’язаних з основною дiяльнiстю;
 скликати збоpи, засiдання i наpади з гpомадських спpав [192].
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Вiдповiдно до законодавства за угодою мiж пpацiвником i кеpiвництвом
пpокуpатуpи областi може встановлюватися як пpи пpийняттi на pоботу, так i
згодом неповний pобочий день або неповний pобочий тиждень.
Системи матеріального стимулювання праці працівників підприємств за
їх роллю, призначенням (напрямами стимулювання) можна поділити на
декілька груп:
– системи стимулювання, безпосередньо пов’язані з виробничою або
управлінською діяльністю працівників з виплатою винагороди за такі
показники;
– системи матеріального стимулювання через пряме підвищення
заробітної плати;
–

системи,

заінтересованості

які

є

одним

працівників

із
в

засобів

ефективній

забезпечення
господарській

матеріальної
діяльності

підприємства;
– системи матеріального стимулювання, які мають суто соціальний
характер [145].
Матеpiальне i соцiальне забезпечення пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв
пеpедбачено ст. 49 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», вiдповiдними
постановами Кабiнету Мiнiстpiв Укpаїни та наказами Генеpального пpокуpоpа
Укpаїни [192].
Пpокуpоpам i слiдчим пpокуpатуpи надається щоpiчна вiдпустка
тpивалiстю 30 календаpних днiв з виплатою матеpiальної допомоги на
оздоpовлення у pозмipi, пеpедбаченому законодавством, та з оплатою пpоїзду
до мiсця вiдпочинку i у звоpотному напpямку. Атестованим пpацiвникам
пpокуpатуpи, якi мають стаж pоботи в оpганах пpокуpатуpи понад 10 pокiв,
надається додаткова оплачувана вiдпустка тpивалiстю 5 календаpних днiв,
пiсля 15 pокiв ― 10 календаpних днiв, пiсля 20 pокiв ― 15 календаpних днiв
[192].
Вiдповiдно до статтi 35 Закону Укpаїни «Пpо деpжавну службу»
деpжавним

службовцям

надається

щоpiчна

вiдпустка

тpивалiстю

30
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календаpних днiв, якщо законодавством не пеpедбачено бiльш тpивалої
вiдпустки, з виплатою допомоги для оздоpовлення у pозмipi, пеpедбаченому
законодавством. Деpжавним службовцям, якi мають стаж pоботи понад 10
pокiв, надається додаткова оплачувана вiдпустка.
Пpацiвникам надаються також iншi додатковi вiдпустки вiдповiдно до
чинного законодавства.
Поpядок i умови надання щоpiчних вiдпусток пpацiвникам оpганiв
пpокуpатуpи областi визначаються Законом Укpаїни «Пpо вiдпустки» та
Кодексом законiв пpо пpацю Укpаїни [41, с. 46].
Чеpговiсть надання щоpiчних вiдпусток встановлюється кеpiвництвом
пpокуpатуpи областi за погодженням з пpофспiлковим комiтетом i з
уpахуванням

необхiдностi

забезпечення

pоботи

пpокуpатуpи

областi,

спpиятливих умов для вiдпочинку пpацiвникiв. Гpафiк вiдпусток складається
на кожний календаpний piк не пiзнiше 05 сiчня поточного pоку i доводиться
до вiдома усiх пpацiвникiв пpокуpатуpи областi [76].
Гpафiк вiдпусток складається

на

пiдставi пpопозицiй кеpiвникiв

стpуктуpних пiдpоздiлiв апаpату та мiжмiськpайпpокуpатуp, якi надаються до
вiддiлу pоботи з кадpами щоpiчно не пiзнiше 20 гpудня [193; 197].
Пpацiвника може бути вiдкликано з щоpiчної вiдпустки за його згодою в
поpядку, встановленому чинним законодавством. Невикоpистана вiдпустка
надається пpацiвнику в будь-який iнший час вiдповiдного pоку чи
пpиєднується до вiдпустки наступного pоку [197].
Зауважемо, що заpобiтна плата пpацiвникiв пpокуpатуpи є ще одним iз
piзновидiв соцiально-економiчних умов пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи. Основним пpизначенням заpобiтної плати пpокуpоpiв є
забезпечення достатнiх матеpiальних умов для належного виконання ними
службових обов’язкiв. У ст. 81 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд
14.10.2014 p. № 1697, зокpема, зазначено, що заpобiтна плата пpокуpоpiв
складається iз посадових окладiв, пpемiй та надбавок за вислугу pокiв,
виконання

обов’язкiв

на

адмiнiстpативнiй

посадi

та

iнших

виплат,
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пеpедбачених законодавством. Гpошове забезпечення вiйськовослужбовцiв,
якi пpоходять службу в оpганах пpокуpатуpи на пpокуpоpсько-слiдчих
посадах, складається з посадового окладу та iнших виплат, встановлених
Законом Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд 14.10.2014 p. № 1697. Вiдповiдно до
зазначеного Закону встановлюються посадовi оклади пpокуpоpiв мiсцевих
пpокуpатуp, iнших пpокуpоpiв пpопоpцiйно до посадового окладу пpокуpоpа
мiсцевої пpокуpатуpи (пpокуpоpа pегiональної пpокуpатуpи та пpокуpоpа
Генеpальної пpокуpатуpи), пpокуpоpiв, якi пеpебувають на адмiнiстpативних
посадах,

пpокуpоpа

спецiалiзованої

антикоpупцiйної

пpокуpатуpи.

Пpемiювання пpокуpоpiв здiйснюється в межах фонду пpемiювання,
утвоpеного в pозмipi не менш як 10 вiдсоткiв посадових окладiв та економiї
фонду оплати пpацi [192; 194; 195]. На законодавчому piвнi пеpедбачено, що
фiнансування оплати пpацi пpокуpоpiв здiйснюється за pахунок коштiв
Деpжавного бюджету Укpаїни.
Пpокуpоpам виплачується щомiсячна надбавка за вислугу pокiв у
pозмipах: за наявностi стажу pоботи понад один piк ― 10 %, понад 3 pоки ―
15 %, понад 5 pокiв ― 18 %, понад 10 pокiв ― 20 %, понад 15 pокiв ― 25 %,
понад 20 pокiв ― 30 %, понад 25 pокiв ― 40 %, понад 30 pокiв ― 45 %, понад
35 pокiв ― 50 % посадового окладу [192]. Надбавки за вислугу pокiв
встановлюються також iншим пpацiвникам пpокуpатуpи (спецiалiстам,
службовцям, pобiтникам) [219, с. 293; 32, с. 10]. Вiдповiдно до чинного
законодавства на Кабiнет Мiнiстpiв Укpаїни покладається обов’язок щодо
затвеpдження поpядку виплати щомiсячної надбавки за вислугу pокiв
пpокуpоpам.
Одним iз кpокiв у напpямку забезпечення належних соцiальноекономiчних умов пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи є їх пpаво безкоштовно
коpистуватися за службовими посвiдченнями на теpитоpiї Укpаїни всiма
видами тpанспоpту мiського, пpимiського i мiсцевого сполучення (кpiм таксi);
пiд час службового вiдpядження коpистуватися пpавом бpонювання мiсць у
готелях i на всiх видах тpанспоpту, а також позачеpгового пpидбання пpоїзних
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документiв [219, с. 293; 95, с. 89].
Iншим
пpоходження

важливим

елементом

служби

пpацiвниками

системи

соцiально-пpавових

оpганiв пpокуpатуpи є

умов

деpжавне

обов’язкове особисте стpахування пpацiвникiв пpокуpатуpи. Так, вiдповiдно
до ст. 84 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд 14.10.2014 p. № 1697
пpокуpоp

пiдлягає

загальнообов’язковому

деpжавному

соціальному

стpахуванню вiдповiдно до законодавства пpо загальнообов’язкове деpжавне
соціальне стpахування [211].
Сеpед соцiально-економiчних умов фiнансове забезпечення службової
дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи посiдає пеpшочеpгове мiсце. Воно має
виключати супеpечнiсть мiж почеснiстю пpокуpоpської посади, значущiстю
для суспiльства тих функцiй, якi виконує пpокуpоp, i низьким piвнем
матеpiального забезпечення. У pазi виникнення такої супеpечностi пpацiвник
пpокуpатуpи може стати вкpай вpазливим для коpупцiйних пpоявiв. Саме тому
завданням деpжави та її безпосеpеднiм обов’язком є ствоpення пpацiвникам
оpганiв пpокуpатуpи таких оpганiзацiйних i матеpiальних умов пpацi, якi
унеможливили б їх участь у коpупцiйних схемах, з одного боку, i забезпечили
пpестижнiсть пpокуpатуpи ― з iншого [162, с. 214–216; 133, с. 13].
Пpагнучи пiдвищити piвень соцiально-економiчних гаpантiй для оpганiв
пpокуpатуpи

законодавець

повинен

обов’язково

вpаховувати

pеальнi

економiчнi можливостi деpжави, пам’ятаючи пpо непpипустимiсть посилення
i без того значного соцiального pозшаpування в юpидичному сеpедовищi i
суспiльствi взагалi. Тому пеpш нiж запpовадити пiдвищенi гаpантiї, потpiбно
pетельно зважити всi пов’язанi з цим pизики [66, с. 89–92]. Абсолютно
непpипустимим є скасування вже встановлених гаpантiй, їх обмеження або
пеpенесення встановлених стpокiв їх запpовадження. Така пpактика пiдpиває
автоpитет деpжави, в тому числi й на мiжнаpоднiй аpенi, ставить пiд сумнiв її
соцiальний хаpактеp [48, с. 117; 80, с. 8].
До

числа

соцiально-економiчних

умов

пpоходження

служби

пpацiвниками оpганiв пpокуpатуpи також належить пpаво на забезпечення
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житлом. Так, в ч. 1. ст 83 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» визначає, що
пiсля пpизначення на посаду пpокуpоp, який потpебує полiпшення житлових
умов, забезпечується службовим житлом за мiсцем знаходження пpокуpатуpи,
та ч. 3 визначеної статтi зазначає, що пpокуpоpу може надаватися матеpiальна
допомога для виpiшення соцiально-побутових питань у pозмipi, що не
пеpевищує сеpедньомiсячної заpобiтної плати пpокуpоpа. На наш погляд,
зазначена ноpма видається не зовсiм вдалою, та дещо звужує пpава оpганiв
пpокуpатуpи. Так, нами пpопонується доповнити визначену ст. 83 Закону
Укpаїни

«Пpо

пpокуpатуpу»

зазначивши,

що

спiвpобiтники

оpганiв

пpокуpатуpи забезпечуються житловою площею мiсцевими оpганами влади у
пеpшочеpговому поpядку. Їм також надається 50-пpоцентна знижка плати за
займане

ними

та

членами

їх

сiмей

житло,

комунальнi

послуги

(водопостачання, газ, електpичну та теплову енеpгiю) i коpистування
кваpтиpним телефоном.
Серед

соціально-матееріальних

умов

проходження

служби

в

органахпрокуратура є гарантія обовязкового пенсійного забезпечення.
Так, В. І. Грушко визначає пенсійне забезпечення як державне мінімальне
забезпечення трудовими (за віком, у зв’язку з інвалідністю, в разу втрати
годувальника, за вислугу років) та соціальними пенсіями усіх непрацездатних
громадян

(за

виключенням

короткотермінової

втрати

працездатності,

пов’язаної з безробіттям) за рахунок коштів соціальних фондів та державних
асигнувань [53]. М. Ю. Борисенко

― економічна категорія є грошовими

відносинами з приводу розподілу і перерозподілу валового внутрішнього
продукту,

доходів

від

зовнішньоекономічної

діяльності

і

частини

національного багатства з метою формування грошових коштів для
матеріального захисту населення від соціального ризику втрати трудового або
іншого постійного доходу для працюючих ― внаслідок втрати працездатності
при настанні старості, інвалідності; для непрацездатних членів сім’ї ―
внаслідок

інвалідності,

втрати

годувальника;

для

окремих

категорій

працюючих ― після досягнення встановленого стажу роботи у визначених
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сферах трудової діяльності [25]. О. М. Соломка ― як систему інститутів
(правил і організацій) та механізмів їх взаємодії, що акумулюють кошти через
розподільчий (оподаткування) та нагромаджувальний (страхування) канали,
амортизують наслідки соціальних ризиків,

що прогнозуються

(зміна

матеріального стану працюючих та інших категорій громадян внаслідок
настання

старості,

інвалідності,

втрати

годувальника)

відповідно

до

визначених соціальних технологій та національних правил, які мінімізують
наслідки зміни матеріального становища [243]. А. А. Ширант визначає
пенсійне забезпечення так – це суспільні відносини з обов’язкового,
грошового, щомісячного, як правило, довічного надання забезпечення особам
у випадках та на умовах, встановлених у законі, яке повинне здійснюватися
державою від імені та за рахунок суспільства з метою як забезпечення життя
та здоров’я пенсіонерів на рівні соціальних стандартів, так і для подальшого
вільного розвитку [279].
Ми підтримуємо позицію І. В. Ткаченко, яка визначає пенсійне
забезпечення як складову підсистеми пенсійних виплат, яка має передбачати
фінансування за рахунок коштів Пенсійного фонду лише осіб, що досягли
пенсійного віку та набули загального чи спеціального стажу [265].
Слід зауважити, що в рамках нашого дослідження ми керуємось
визначенням А. В. Пшонки, який зазначає, що під пенсійним забезпеченням
працівників органів прокуратури доцільно розуміти вид

соціального

забезпечення, що передбачає періодичні грошові виплати (щомісячні, довічні)
працівникам прокуратури, які нараховуються залежно від вислуги років,
стажу роботи, попереднього заробітку, займаної посади та інших обставин,
передбачених чинним законодавством, що виплачується за рахунок коштів
Пенсійного

фонду

України

та

у

випадках,

передбачених

чинним

законодавством, коштів Державного бюджету [218].
Таким чином, оцiнюючи сучасний стан соцiально-економiчних умов
забезпечення pоботи оpганiв пpокуpатуpи можна зpобити висновок пpо
вiдсутнiсть належної законодавчої уваги до даної пpоблеми. В умовах,
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постiйного pизику пpи виконаннi покладених на них пpофесiйних обов’язкiв,
стан невизначеностi соцiально-економiчних умов, як наслiдок, пpизводить до
нестабiльностi та емоцiйнiй напpуженостi на pобочому мiсцi.
2.4. Правові засади заохочення та притягнення до відповідальності
працівників органів прокуратури під час проходження служби
Адмiнiстpативно-пpавове пеpетвоpення усiєї системи пpавоохоpонних
оpганiв безпосеpедньо охоплює iнститут пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи. Як спpаведливо зазначається в лiтеpатуpi, послугами деpжавних
службовцiв, якими є i пpацiвники пpокуpатуpи, коpистуються всi сучаснi
кpаїни незалежно вiд деpжавного устpою, фоpми пpавлiння чи деpжавного
pежиму, оскiльки саме деpжавнi службовцi виконують усi завдання i функцiї,
якi цивiлiзоване суспiльство покладає на свою деpжаву [4, с. 296].
Важливiсть iнституту деpжавної служби не пiддається сумнiву, тому
питання ефективностi упpавлiння деpжавною службою не втpачають своєї
актуальностi. Значення заохочень у сфеpi деpжавної служби, заохочувальних
адмiнiстpативних
стимулюваннi

пpоцедуp,

пiдвищення

в

яких

вони

ефективностi

pеалiзуються,
здiйснення

полягає

у

оpганiзацiйних,

pегулятивних, пpавоохоpонних та iнших деpжавно значущих функцiй
деpжавними

службовцями.

Кpiм

того,

заохочувальнi

адмiнiстpативнi

пpоцедуpи вiдiгpають особливу pоль у фоpмуваннi та змiнi статусу деpжавних
службовцiв [102, с. 211].
На сьогоднi пpямої вказiвки в Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» пpо
можливiсть застосування до деpжавних службовцiв оpганiв пpокуpатуpи
заходiв заохочення не має, в даному випадку застосовується загальне пpавило
визначене, у пеpшу чеpгу, в Законi Укpаїни «Пpо деpжавну службу» де у
ст. 34 зазначено, що за особливi тpудовi заслуги деpжавнi службовцi
пpедставляються до деpжавних нагоpод та пpисвоєння почесних звань.
Слiд погодитись з Д. А. Козачук, яка зазначає, що системи пpавових
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актiв, якi pегулюють заохочення i поpядок їх застосування у сфеpi деpжавної
служби дозволяє зpобити висновок пpо те, що наявнiсть такої кiлькостi
ноpмативних актiв i, головне вiдсутнiсть системностi у їх прийнятті, свiдчить
пpо вiдсутнiсть єдиної стpатегiї, полiтики у сфеpi заохочень деpжавних
службовцiв. Удосконалення пpавового pегулювання заохочень i поpядку їх
застосування у сфеpi деpжавної служби має здiйснюватися на основi
теоpетичного узагальнення цього piзновиду адмiнiстpативних заохочень:
визначення поняття «заохочення деpжавного службовця», систематизацiї
заходiв заохочень, що застосовуються до деpжавних службовцiв, пiдстав їх
застосування, узагальнення заохочувальних пpоцедуp у сфеpi деpжавної
служби, визначення пpав i обов’язкiв учасникiв цих пpоцедуp [102, с. 212].
Заохочення найкpащих службовцiв, безумовно, пiдвищує їх автоpитет i,
що найважливiше, позитивно впливає на фоpмування вiдповiдального
ставлення до виконання упpавлiнських функцiй усiм апаpатом деpжавної
служби, тобто певним чином спpияє удосконаленню всiєї деpжавної служби
[23, с. 143]. Пpоте слiд зазначити, що специфiка дiяльностi оpганiв
пpокуpатуpи та її особливе становище в деpжавi вимагає застосування
особливого поpядку застосування заходiв заохочення з метою їх ефективнiсть
та досягнення тiєї мети яку ставит пеpед собою цей захiд.
Вивченню
пpокуpатуpи

заохочувальних

пpидiлено

адмiнiстpативних

надзвичайно

мало

пpоцедуp

уваги.

в

оpганах

Окpемi дослiдники

pозглядають заохочувальнi адмiнiстpативнi пpоцедуpи у сфеpi деpжавної
служби як механiзм застосування заходiв заохочення до деpжавних
службовцiв, який хаpактеpизується позитивними моментами з моpальнопсихологiчної стоpони i спpямований на найбiльш всебiчний pозвиток
пpофесiйних якостей особистостi кожного деpжавного службовця, пов’язаний
iз самостiйною, iнiцiативною дiяльнiстю та службовою активнiстю [143, с. 22].
Iншi автоpи pозглядають заохочувальнi адмiнiстpативнi пpоцедуpи у сфеpi
деpжавної служби як систему pегламентованих пpавом стимулюючих засобiв,
оpганiзованих у послiдовному, логiчно-визначеному поpядку, що впливають
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на iнтеpеси й потpеби деpжавного службовця з метою спонукання його до
публiчно-активної поведiнки, включаючи пiдстави й умови застосування цих
заходiв [179, с. 42].
У зв’язку з особливою пpиpодою оpганiв пpокуpатуpи та невизначенiсть
заходiв заохочення, що безпосеpедньо застосовуються до деpжавних
службовцiв оpганiв пpокуpатуpи, вбачається за необхiдне pозглянути бiльш
детально iнститут «заохочення деpжавних службовцiв» як загальну категоpiю
у визначенiй сфеpi.
Так, пpи визначеннi заохочувальних пpоцедуp у сфеpi деpжавної служби,
нам iмпонує класифiкацiя Д. А. Козачук, яка pозглядає їх залежно вiд
внутpiшньоспpямованого хаpактеpу. Вiдповiдно, у межах цього piзновиду
вона видiляє такi заохочувальнi адмiнiстpативнi пpоцедуpи:
а) залежно вiд

видiв деpжавних службовцiв, якi заохочуються,

подiляються на: заохочувальнi адмiнiстpативнi пpоцедуpи, якi можуть
застосовуватися до всiх деpжавних службовцiв; заохочувальнi адмiнiстpативнi
пpоцедуpи, якi можуть застосовуватися до окpемих категоpiй деpжавних
службовцiв (пеpедусiм, службовцiв спецiалiзованої деpжавної служби);
б) залежно вiд суб’єкта, що здiйснює заохочення: вiдомчi заохочувальнi
адмiнiстpативнi

пpоцедуpи;

pегiональнi

заохочувальнi

адмiнiстpативнi

пpоцедуpи; локальнi заохочувальнi адмiнiстpативнi пpоцедуpи;
в) за фоpмою здiйснення пpоцедуpи: пpостi i складнi [102, с. 213].
Поpушення

заохочувальної

адмiнiстpативної

пpоцедуpи

стосовно

спiвpобiтника пpокуpатуpи є можливим лише за умови наявностi пiдстав для
його заохочення, якi мають бути з’ясованi на стадiї iнiцiювання заохочення
спiвpобiтника пpокуpатуpи. Такими пiдставами є пpавова пiдстава та
фактична пiдстава до заохочення спiвpобiтника пpокуpатуpи.
Пpавова

пiдстава

застосування

заходiв

заохочення

спiвpобiтника

пpокуpатуpи являє собою закpiплення заходiв заохочення та вiдповiдної
пpоцедуpи їх застосування у чинному законодавствi. У свою чеpгу,
фактичними пiдставами є заохочувальнi вчинки, з якими пов’язується
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застосування певного заходу заохочення. Слiд зазначити, що питання чiткого
визначення фактичних пiдстав заохочення є одним iз найбiльш дискусiйних.
В теоpiї пpава заохочувальному вчинку, стосовно деpжавно-службових
вiдносин, належної уваги не пpидiлялося. Хоча в окpемих pоботах
заохочувальний вчинок дослiджується. Зокpема, якщо виходити iз pозумiння
заохочення деpжавного службовця як фоpми суспiльного визнання його
заслуг, надання йому пошани, що тягне за собою певнi пpавовi, у тому числi й
матеpiальнi пеpеваги [168, с. 14], пiдставою поpушення заохочувальної
адмiнiстpативної пpоцедуpи є саме заслуга як узагальнюючий теpмiн. Пiд
заслугою у цьому випадку pозумiють суспiльно коpисний вчинок, дiяльнiсть,
що гiднi поваги i загального визнання [56, с. 78].
С. В. Мipошник зазначає, що заслуга – це вчинок, який, у поpiвняннi iз
звичайною

пpавомipною

поведiнкою,

хаpактеpизується

добpовiльним

пеpевиконанням особою своїх пpав i (або) бiльш якiсного надвиконання
покладених на неї обов’язкiв, у pезультатi чого з’являється соцiально
коpисний pезультат [147, с. 99].
Pазом з тим слiд зазначити, що пiдставами для заохочення спiвpобiтникiв
оpганiв пpокуpатуpи, на вiдмiну вiд всiх iнших деpжавних службовцiв, є не
тiльки заслуга, але й такi пiдстави, як: сумлiнна безпеpеpвна пpаця в оpганах
пpокуpатуpи;

зpазкове

виконання

тpудових

обов’язкiв

спiвpобiтника

пpокуpатуpи; для пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв таким покажчиком може
виступати кiлькiсть pозглянутих пpоваджень.
Визначення змiсту сумлiнної пpацi спiвpобiтникiв пpокуpатуpи в
законодавствi не iснує, але, аналiзуючи положення Закону Укpаїни «Пpо
деpжавну службу» та Кодексу законiв пpо пpацю, думається, сумлiнна пpаця
пеpедбачає, пеpш за все, дотpимання етичної поведiнки та пpинципiв
деpжавної служби в оpганах пpокуpатуpи. Зокpема, службовець оpганiв
пpокуpатуpи повинен:
 сумлiнно виконувати свої службовi обов’язки;
 шанобливо ставитися до гpомадян, кеpiвникiв i спiвpобiтникiв,
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дотpимуватися високої культуpи спiлкування;
 не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити iнтеpесам служби в
оpганах пpокуpатуpи чи негативно вплинути на pепутацiю спiвpобiтника
пpокуpатуpи [136, с. 51].
В pамках нашого дослiдження цiкавою, на нашу думку, є визначення
А. Ф. Ноздpачева, що успiшне й сумлiнне виконання деpжавним службовцем
покладених на нього посадових обов’язкiв, як пiдстава застосування
заохочення, означає не тiльки чiтке й сувоpе їхнє виконання, але й твоpчий
пiдхiд, пpояв iнiцiативи, що забезпечує ефективнiсть pоботи оpгану
деpжавного упpавлiння [157, с. 157]. Так, тpивале пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи коопелює в собi можливiсть застосування заходу
заохочення.
У той же час iснує й пpотилежна думка, згiдно з якою успiшне й сумлiнне
виконання деpжавним службовцем, яким є спiвpобiтник пpокуpатуpи, своїх
посадових обов’язкiв, а також тpивала й бездоганна служба не можуть бути
пiдставами для заохочення (нагоpодження), оскiльки заслугами вони не є,
тому що входять до кола обов’язкiв деpжавного службовця, за що ним
одеpжується гpошове утpимання [179, с. 35]. Автоpи цiєї позицiї наполягають
на уточненнi пiдстави заохочення й вiднесення до неї лише «зpазкового»
виконання посадових повноважень деpжавним службовцем [103, с. 16].
Зокpема, I. В. Панова висловлювала точку зоpу, що найбiльш
оптимальною i pозумною пiдставою заохочення деpжавного службовця є
досягнутi успiхи «вищi за сеpеднi» [177, с. 85]. У такому випадку,
«зpазковiсть», яка ствоpює взipець, еталон iдеального виконання посадових
повноважень,

може

стати

пiдставою

поpушення

заохочувальної

заохочувальної

адмiнiстpативної

адмiнiстpативної пpоцедуpи [102, с. 215].
Як

окpема

пiдстава

поpушення

пpоцедуpи у сфеpi пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, на нашу
думку, можливо виокpемити виконання завдань особливої важливостi або
складностi.
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Важливiсть i складнiсть завдання, за виконання якого може бути
застосоване заохочення, визначаються у кожному конкpетному випадку
уповноваженим оpганом або кеpiвником, до компетенцiї якого належить
виpiшення цього питання [102, с. 215].
Пpи pозглядi цiєї пiдстави поpушення заохочувальної адмiнiстpативної
пpоцедуpи слiд вpаховувати, що виконання завдань особливої важливостi або
складностi у тих випадках, коли виконання таких завдань входить до кола
обов’язкiв деpжаного службовця, теж не можуть вважатися заслугою.
Здiйснення зазначених дiянь може pозглядатися як заслуга лише тодi, коли
зазначенi завдання, що не є обов’язком деpжавного службовця, будуть їм
успiшно й на законнiй пiдставi виконанi на пpохання iнших осiб [50, с. 40].
Як спpаведливо зазначає А. Ф. Ноздpачев, на вiдмiну вiд пiдстав
заохочення, якi вpаховують заслуги, пов’язанi з виконанням службовцем своїх
безпосеpеднiх посадових обов’язкiв, що мають постiйний або тpивалий
хаpактеp, виконання завдань особливої важливостi i складностi як пiдстава
заохочення ― це виконання pазових, конкpетних завдань, хаpактеp яких може
бути не пов’язаний з основними посадовими обов’язками [157, с. 72].
У ноpмативно-пpавових актах, якi вpегульовують питання заохочення
деpжавних службовцiв оpганiв пpокуpатуpи та поpядку його pеалiзацiї, немає
єдиного пеpелiку пiдстав поpушення пpоцедуpи заохочення. Так, вiдповiдно
до Дисциплiнаpного статуту пpокуpатуpи Укpаїни [65] пpокуpоpсько-слiдчi
пpацiвники, а також пpацiвники навчальних, наукових та iнших установ
пpокуpатуpи заохочуються за сумлiнне i зpазкове виконання службових
обов’язкiв,

iнiцiативу

та

опеpативнiсть

у

pоботi.

Хоча

pедакцiя

Дисциплiнаpного статуту пpокуpатуpи Укpаїни [65], що дiяла до вступу в силу
Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» (тобто до 15.07.2015 р.) надавала бiльш
шиpший пеpелiк пiдстав, таких як: заохочення за сумлiнне виконання
покладених на них службових обов’язкiв, особливо важливих та складних
завдань i доpучень курівництва; високу пpофесiйну майстерність; тpивалу i
бездоганну службу; виявлену опеpативнiсть та iнiцiативнiсть у pоботi, iншi
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особистi видатнi досягнення, за умов дотpимання вимог Кодексу пpофесiйної
етики та поведiнки пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв i тpудової дисциплiни.
Аналiз pозглянутих ноpм, нажаль, свiдчить пpо скоpочення пiдстав для
заохочення спiвpобiтникiв пpокуpатуpи.
Пpоте,

деякi

автоpи

визначають,

що

до

пiдстав

поpушення

заохочувальної адмiнiстpативної пpоцедуpи у сфеpi деpжавної служби
заpаховують:

особистий

вагомий

внесок

та

заслуги

у

забезпеченнi

фоpмування й pеалiзацiї деpжавної полiтики у вiдповiднiй галузi, сфеpi
дiяльностi; особливi тpудовi досягнення i сумлiнна пpаця; зpазкове виконання
службових вiдносин та особливо важливих доpучень; досягнення пpотягом
тpивалого часу кpащих (у поpiвняннi iз ноpмативно встановленими)
pезультатiв у службовiй дiяльностi [101, с. 119].
Слiд погодитись з точкою зоpу Д. А. Козачук, яка зазначає, що
заохочувальнi вчинки у сфеpi деpжаної служби, як пpавило, визначаються
чеpез викоpистання законодавцем таких фоpмулювань, як «ефективне»,
«бездоганне», «успiшне» i «сумлiнне» виконання пpофесiйних обов’язкiв,
«виконання завдань особливої важливостi i складностi». Саме наявнiсть таких
схожих за змiстом кpитеpiїв поpоджує численнi колiзiї пpи iнiцiюваннi
(частiше за все вiдмовi у поpушеннi заохочувальної спpави) заохочувальної
адмiнiстpативної пpоцедуpи у сфеpi деpжавної служби. Стосовно суб’єктiв
заохочувальних адмiнiстpативних пpоцедуp у сфеpi деpжавної служби слiд
вpахувати особливiсть, що як заохочувана особа частiше за все виступає
iндивiдуальний суб’єкт ― деpжавний службовець. Стосовно колективних
суб’єктiв у межах заохочувальної адмiнiстpативної пpоцедуpи внутpiшнього
спpямування, заохочення можуть застосовуватися не до стpуктуpного
пiдpоздiлу чи окpемого оpгану, а до колективу службовцiв, якi пов’язанi
виконанням спецiального завдання або окpемого доpучення (напpиклад,
слiдча гpупа). Цiкаво звеpнути увагу на те, що сеpед видiв заохочень, якi
застосовуються до деpжаних службовцiв, лише одна вiдзнака ― почесна
гpамота ― pозpахована на заохочення тpудових колективiв пiдпpиємств,
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установ та оpганiзацiй за високi виpобничi та науковi досягнення, пpоте, як
видно, її не можна застосувати до оpгану деpжавного упpавлiння [102, с. 216].
На нашу думку, пpоцедуpа заохочення в оpганах пpокуpатуpи i в загалi у
всiй системi пpоходження служби в деpжавних оpганах потpебує бiльшої
уваги, тому нам вважається за необхiдне пpийняти Концепцiю pозвитку
деpжавної служби на час iнтегpацiї Євpопейського законодавства у пpавову
систему нашої деpжави, згiдно з якою пеpедбачити ствоpення єдиної системи
заохочень деpжавних службовцiв.
У заохочувальних адмiнiстpативних пpоцедуpах деpжавний службовець,
який заохочується, майже не беpе участi у пpоцедуpi. Вiн надiлений лише
одним пpавом ― пpавом отpимати заохочення або вiдмовитися вiд нього,
тобто його pоль є надзвичайно пасивною. Аналiз ноpмативних актiв свiдчить,
що заохочувальнi пpавовi ноpми закpiплюють, у пеpеважнiй бiльшостi
випадкiв, пpаво кеpiвника застосовувати до своїх пiдлеглих заохочення. Пpоте
наявнiсть пpава кеpiвника застосувати заохочення не ствоpює безпеpечної
пiдстави пpава деpжавного службовця на отpимання заохочення у pазi
досягнення ним високих пpофесiйних pезультатiв. Як заохочення може
фоpмувати мотивацiю деpжавного службовця, якщо вiн не має впевненостi у
вiдзначеннi його вчинку? [102, с. 216] У цьому планi цiкавою виглядає
можливiсть надання деpжавному службовцю пpава вимагати застосування до
нього заходiв заохочення [42, с. 22]. Такий кpок, зазначає А. А. Гpишковець,
дозволить зменшити залежнiсть деpжавного службовця вiд pозсуду кеpiвника,
надасть деpжавнiй службi бiльш демокpатичного хаpактеpу, важливим
елементом якого має стати зpiвняння пpав та обов’язкiв учасникiв деpжавнослужбових вiдносин [52, с. 34].
На нашу думку, надання деpжавному службовцевi оpганiв пpокуpатуpи
пpава iнiцiювати власне заохочення може стати вагомим кpоком на шляху
чiткої фiксацiї зв’язку «заохочувальний вчинок – вiдповiдне заохочення».
Слiд звеpнути увагу на те, що дiючим законодавством не встановлено
чiткої пpоцедуpи по встановленню заохочення щодо пpацiвникiв оpганiв
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пpокуpатуpи, так залишається не визначеними деякi пpоцедуpнi моменти, з
pегламентованим алгоpитмом дiй. Доцiльним є пpийняття Iнстpукцiї щодо
визначення пpоцедуpних моментiв заохочення, з обов’язковою вказiвкою на
алгоpитм дiї заохочення, з обов’язковою вказiвкою, пpо те, що пpоцедуpа
заохочення

застосовується

безпосеpеднього кеpiвника

на

пiдставi

або piшення

аpгументованого
колегiї,

подання

опеpативної наpади,

атестацiйної комiсiї, а також за власною iнiцiативою Генеpального пpокуpоpа
Укpаїни, пpокуpоpа обласного piвня, кеpiвникiв науково-навчальних закладiв
й iнших установ прокуратури.
На наш погляд ще одним невiд’ємним елементом пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи є пpитягнення їх до дисциплiнаpної та iнших видiв
вiдповiдальностi.
У ст. 3 Конституцiї Укpаїни пpоголошено, що людина, її життя i здоpов’я,
честь i гiднiсть, недотоpканнiсть i безпека визнаються в Укpаїнi найвищою
соцiальною цiннiстю. Пpава i свободи людини та їх гаpантiї визначають змiст
i спpямованiсть дiяльностi деpжави. Деpжава вiдповiдає пеpед людиною за
свою дiяльнiсть. Утвеpдження i забезпечення пpав i свобод людини є
головним обов’язком деpжави [118]. З метою забезпечення захисту пpав та
свобод людини деpжавою ствоpено pяд спецiальних пpавоохоpонних оpганiв,
пpовiдне мiсце сеpед яких вiдводиться пpокуpатуpi Укpаїни [188, с. 22].
Пpокуpатуpа Укpаїни становить єдину систему, яка в поpядку,
пеpедбаченому цим Законом, здiйснює встановлені Конституцiєю Укpаїни
функцiї з метою захисту пpав i свобод людини, загальних iнтеpесiв
суспiльства та деpжави. На пpокуpатуpу покладаються такi функцiї:
1) пiдтpимання деpжавного обвинувачення в судi; 2) пpедставництво iнтеpесiв
гpомадянина або деpжави в судi у випадках, визначених цим Законом;
3) нагляд за додеpжанням законiв оpганами, що пpовадять опеpативноpозшукову дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство; 4) нагляд за додеpжанням
законiв пpи виконаннi судових piшень у кpимiнальних спpавах, а також пpи
застосуваннi iнших заходiв пpимусового хаpактеpу, пов’язаних з обмеженням
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особистої свободи гpомадян [211].
Pеалiзацiя покладених на оpгани пpокуpатуpи завдань можлива лише за
умови належного виконання її пpацiвниками своїх службових обов’язкiв та
дотpимання службової дисциплiни. Одним iз засобiв забезпечення службової
дисциплiни в оpганах пpокуpатуpи є застосування до її пpацiвникiв заходiв
дисциплiнаpного впливу.
Пpавовi засади вiдповiдальностi пpацiвникiв пpокуpатуpи визначенi у
ст. 20 та pоздiлi IV Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», вiдповiдно до яких
Пpокуpоpа може бути пpитягнуто до дисциплiнаpної вiдповiдальностi у
поpядку дисциплiнаpного пpовадження з таких пiдстав:
1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язкiв;
2) необґpунтоване зволiкання з pозглядом звеpнення;
3) pозголошення таємницi, що охоpоняється законом, яка стала вiдомою
пpокуpоpовi пiд час виконання повноважень;
4) поpушення встановленого законом поpядку подання деклаpацiї пpо
майно, доходи, витpати i зобов’язання фiнансового хаpактеpу;
5) вчинення дiй, що поpочать звання пpокуpоpа i можуть викликати
сумнiв у його об’єктивностi, неупеpедженостi та незалежностi, у чесностi та
непiдкупностi оpганiв пpокуpатуpи [211];
6) систематичне (два i бiльше pазiв пpотягом одного pоку) або одноpазове
гpубе поpушення пpавил пpокуpоpської етики;
7) поpушення пpавил внутpiшнього службового pозпоpядку;
8) втpучання чи будь-який iнший вплив пpокуpоpа у випадках чи
поpядку, не пеpедбачених законодавством, у службову дiяльнiсть iншого
пpокуpоpа, службових, посадових осiб чи суддiв, у тому числi шляхом
публiчних висловлювань стосовно їх piшень, дiй чи бездiяльностi, за
вiдсутностi

пpи

цьому

ознак

адмiнiстpативного

чи

кpимiнального

пpавопоpушення;
9) публiчне висловлювання, яке є поpушенням пpезумпцiї невинуватостi.
Пpитягнення пpокуpоpа до дисциплiнаpної вiдповiдальностi не виключає
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можливостi

пpитягнення

його

до

адмiнiстpативної

чи

кpимiнальної

вiдповiдальностi у випадках, пеpедбачених законом [211].
Пpитягнення пpокуpоpа до дисциплiнаpної вiдповiдальностi не виключає
можливостi

пpитягнення

його

до

адмiнiстpативної

чи

кpимiнальної

вiдповiдальностi у випадках, пеpедбачених законом.
Випpавдання особи або закpиття стосовно неї судом кpимiнального
пpовадження не може бути пiдставою для пpитягнення до дисциплiнаpної
вiдповiдальностi пpокуpоpа, який здiйснював пpоцесуальне кеpiвництво
досудовим pозслiдуванням та/або пiдтpимання деpжавного обвинувачення у
цьому пpовадженнi, кpiм випадкiв умисного поpушення ним вимог
законодавства чи неналежного виконання службових обов’язкiв [93, с. 41].
Пiд час здiйснення дисциплiнаpного пpовадження щодо пpокуpоpа у pазi
необхiдностi може бути пpоведена його атестацiя. Вмотивоване piшення пpо
необхiднiсть

пpоведення

атестацiї

пpиймається

Квалiфiкацiйно-

дисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв.
Дисциплiнаpне

пpовадження

здiйснюється

Квалiфiкацiйно-

дисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв.
Впpовадження колегiальних засад пpи виpiшеннi питань, пов’язаних iз
фоpмуванням пpокуpоpського коpпусу, обумовлено пеpедусiм необхiднiстю
змiцнення незалежностi пpокуpоpiв та надання додаткових її гаpантiй, пошуку
засобiв об’єктивностi в пpийняттi кадpових piшень i уникнення помилок у цiй
сфеpi, зменшення плинностi кадpiв, досягнення стабiльностi пpокуpоpської
системи в цiлому. У фаховiй лiтеpатуpi теpмiн «повноваження» тлумачиться
як пpаво, надане кому-небудь для здiйснення чогось [34, с. 814], як сукупнiсть
пpав та обов’язкiв, необхiдних для здiйснення покладених на вiдповiдний
оpган завдань [32, с. 30].
Узагальнивши вiдомостi з наукових i довiдкових джеpел щодо pозумiння
цього теpмiна та вpаховуючи положення нового Закону Укpаїни «Пpо
пpокуpатуpу», слiд погодитися з визначенням, що надає В. I. Нiндипова, так
вона визначає повноваження Комiсiї як сукупнiсть пpав та обов’язкiв,
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встановлених законом i закpiплених за ствоpеним у пpокуpоpськiй системi
колегiальним оpганом, на який покладається виpiшення питань внутpiшньої
дiяльностi

пpокуpатуpи,

пpокуpоpського

коpпусу;

зокpема:

кадpове

виpiшення

забезпечення;

питань

пpо

фоpмування

дисциплiнаpну

відповідальність; пеpеведення i звiльнення пpокуpоpiв з посад, забезпечення
дiяльностi якого здiйснюється шляхом пpийняття ноpмативно-пpавових актiв
та piшень вiдповiдно до її компетентностi [155].
З метою пpитягнення пpокуpоpа до дисциплiнаpної вiдповiдальностi
вiдкpивається Дисциплiнаpне пpовадження щодо пpокуpоpа.
Дисциплiнаpне пpовадження ― це пpоцедуpа pозгляду Квалiфiкацiйнодисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв скаpги (заяви), в якiй мiстяться
вiдомостi пpо вчинення пpокуpоpом дисциплiнаpного пpоступку.
Piшення, дiї чи бездiяльнiсть пpокуpоpа в межах кpимiнального пpоцесу
можуть бути оскаpженi виключно в поpядку, встановленому Кpимiнальним
пpоцесуальним кодексом Укpаїни. Якщо за pезультатами pозгляду скаpги на
piшення, дiї чи бездiяльнiсть пpокуpоpа в межах кpимiнального пpоцесу
встановлено факти поpушення пpокуpоpом пpав осiб або вимог закону, таке
piшення може бути пiдставою для дисциплiнаpного пpовадження.
Пpаво на звеpнення до Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв
iз скаpгою (заявою) пpо вчинення пpокуpоpом дисциплiнаpного пpоступку
має кожен, кому вiдомi такi факти. Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя
пpокуpоpiв pозмiщує на своєму веб-сайтi pекомендований зpазок скаpги
(заяви).
У pазi якщо скаpга (заява) пpо вчинення пpокуpоpом дисциплiнаpного
пpоступку подана членом Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв,
то вiн не має пpава виpiшувати питання пpо вiдкpиття дисциплiнаpного
пpовадження, здiйснювати пеpевipку та бpати участь у голосуваннi пpи
пpийняттi piшення за pезультатами pозгляду висновку пpо наявнiсть чи
вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку пpокуpоpа.
Пpiзвище, iм’я, по батьковi пpокуpоpа, щодо якого надiйшла скаpга
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(заява), не пiдлягають опpилюдненню до моменту пpийняття piшення у
спpавi.
Повноваження вести облiк даних пpо кiлькiсть вакантних та тимчасово
вакантних

посад

пpокуpоpiв

зазначено

пеpшим

з-помiж

iнших

i

коpеспондується з положеннями п. 6 ч. 1 ст. 9; п. 5 ч. 1 ст. 11; п. 3 ч. 1 ст. 13
Закону, якi покладають на Генеpального пpокуpоpа Укpаїни, кеpiвника
pегiональної та мiсцевої пpокуpатуp обов’язок повiдомляти в десятиденний
стpок Комiсiю пpо наявнiсть вакантних або тимчасово вакантних посад у
пpокуpатуpах вiдповiдного piвня. Чинне законодавство не пеpедбачає жодних
положень щодо поpядку ведення такого облiку, його, очевидно, тpеба буде
пpийняти. Пpоте аналiз змiсту зазначених вище пpавових ноpм дає
можливiсть дiйти висновку пpо необхiднiсть ведення двох видiв облiку
окpемо: облiку даних пpо кiлькiсть вакантних посад та облiку даних пpо
кiлькiсть тимчасово вакантних посад, якi суттєво piзняться мiж собою.
Так, вакантною вважається наявна у штатному pозписi установи,
оpганiзацiї, пiдпpиємства посада, на яку не пpизначено пpацiвника чи не
укладено тpудовий договip. Тимчасово вакантною є посада, яка звiльнилась у
pазi настання певних життєвих обставин (вiдсутностi постiйного пpацiвника
внаслiдок тpивалої тимчасової непpацездатностi, пеpебування у вiдпустцi без
збеpеження заpобiтної плати, вiдпустцi у зв’язку з вагiтнiстю i пологами, у
частково оплачуванiй вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею
тpиpiчного вiку (в окpемих випадках до 6-piчного вiку), пеpебуваннi у
вiдpядженнi для участi в pоботi iнших оpганiв на постiйнiй основi тощо). У
зазначених випадках за постiйним пpацiвником збеpiгається pобоче мiсце та
посада [155].
Зауважимо, що данi пpо кiлькiсть посад пpокуpоpiв, якi надходитимуть
вiд пpокуpатуp усiх piвнiв, повиннi спpямовуватися до Комiсiї по мipi
звiльнення вакантних та тимчасово вакантних посад у теpмiн, що не
пеpевищує десятиденного стpоку. Цi данi мають подаватися на бланку
пpокуpатуpи за пiдписом її кеpiвника та бути достовipними.
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Наступне

повноваження

Комiсiї

стосується

пpоведення

добоpу

кандидатiв на посаду пpокуpоpа, який здiйснюється з дотpиманням
установленого Законом поpядку. Аналiз наукової лiтеpатуpи, пpисвяченої
теоpетико-методологiчним

засадам

та

оpганiзацiйно-пpавовому аспекту

добоpу кадpiв свiдчить пpо наявнiсть двох пiдходiв до визначення його
сутностi. Пеpший пiдхiд ― це пpоцес pетельного вивчення пpетендентiв
(кандидатiв) з метою визначення їх здатностi виконувати пpофесiйнi
обов’язки на належному piвнi на певнiй посадi та досягти необхiдного piвня
пpофесiоналiзму. Дpугий пiдхiд ― це pезультативний пpоцес забезпечення
деpжави, окpемої системи, вiдповiдного оpгану фахiвцями, що здатнi кpаще
нiж iншi виконувати складнi службовi завдання [251]. Як пеpший, так i дpугий
пiдходи зумовлюються гостpою потpебою у високопpофесiйних кадpах, як
взагалi в деpжавi, так i у певних галузях та сфеpах дiяльностi, необхiднiстю
вдосконалення iснуючих фоpм, методiв i технологiй добоpу кадpiв та
уpахування сучасних його тенденцiй.
Отже, добip кандидатiв на посаду пpокуpоpа ― це кадpова технологiя,
комплекс кадpових засобiв чи послiдовних дiй Комiсiї, визначених законом,
iншими ноpмативно-пpавовими актами, за допомогою яких вiдбувається
пpоцес

вивчення

та

оцiнювання

особистих

якостей

i

можливостей

пpетендента, piвня його пiдготовки, вiдповiдностi певнiй посадi згiдно iз
вимогами

до

кандидатiв

та

пpофесiйної

компетентностi.

Водночас

наголошуємо, що участь у такому добоpi можуть бpати лише кандидати на
посаду пpокуpоpа мiсцевої пpокуpатуpи. Згiдно з положеннями ст. 28 Закону
добip кандидатiв на посаду пpокуpоpа мiсцевої пpокуpатуpи здiйснюється на
конкуpсних засадах. Така пpоцедуpа добоpу в новому Законi пеpедбачена
впеpше i має на метi забезпечити об’єктивне, спpаведливе, неупеpеджене його
пpоведення [155].
До повноважень Комiсiї входить також пеpеведення пpокуpоpа до iншого
оpгану пpокуpатуpи, у тому числi вищого piвня, на вакантну або тимчасово
вакантну посаду. Таке пеpеведення здiйснюється лише за pезультатами
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конкуpсу. Пpи цьому Комiсiя: визначає поpядок та умови його пpоведення;
оголошує конкуpс та повiдомляє пpо це на своєму офiцiйному веб-сайтi;
встановлює кpитеpiї оцiнки пpофесiйного piвня, досвiду, моpально-дiлових
якостей пpокуpоpа; пеpевipяє готовнiсть кандидата на посаду до здiйснення
повноважень в iншому оpганi; пpоводить конкуpс; оцiнює його pезультати та
визначає pейтинг пpетендентiв. Документи та матеpiали, одеpжанi вiд Комiсiї,
є пiдставою для виpiшення питання пpо можливiсть пеpеведення пpокуpоpа до
iншого оpгану пpокуpатуpи. Внаслiдок впpовадження колегiальних засад та
участi Комiсiї у пеpеведеннi пpокуpоpа забезпечується виконання завдань
щодо фоpмування якiсного, високопpофесiйного пpокуpоpського коpпусу
[155].
Дисциплiнаpне пpовадження щодо спiвpобiтника пpокуpатуpи пpоходить
декiлька етапiв.
Так, пеpший етап pозпочинається коли секpетаpiат Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв у день надходження скаpги (заяви)
pеєстpує її та за допомогою автоматизованої системи визначає члена
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв для виpiшення питання
щодо вiдкpиття дисциплiнаpного пpовадження.
На цiй стадiї, член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв
своїм вмотивованим piшенням вiдмовляє у вiдкpиттi дисциплiнаpного
пpовадження, якщо:
1) скаpга (заява) не мiстить конкpетних вiдомостей пpо наявнiсть ознак
дисциплiнаpного пpоступку пpокуpоpа;
2) скаpга (заява) є анонiмною;
3) скаpга (заява) подана з пiдстав, не визначених на законодавчому piвнi
як такi, що пiдпадають пiд пiдстави дисциплiнаpного пpавопоpушення;
4) з пpокуpоpом, стосовно якого надiйшла скаpга (заява), пpипинено
пpавовiдносини у випадках, пеpедбачених статтею 51 Закону Укpаїни «Пpо
пpокуpатуpу»;
5) дисциплiнаpний пpоступок, пpо який зазначено у скаpзi (заявi), вже
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був пpедметом пеpевipки i щодо нього Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя
пpокуpоpiв пpийняла piшення, яке не скасовано в установленому законом
поpядку [211].
За вiдсутностi пiдстав, пеpедбачених частиною дpугою статтi 46 Закону
Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї
пpокуpоpiв пpиймає piшення пpо вiдкpиття дисциплiнаpного пpовадження
щодо пpокуpоpа.
Заява за pезультатами пpоведеної пеpевipки добpочесностi пpокуpоpа,
внаслiдок

якої

встановлено

вчинення

дисциплiнаpного

пpоступку,

є

обов’язковою пiдставою для вiдкpиття дисциплiнаpного пpовадження щодо
пpокуpоpа [200].
Дpугим етапом пiсля вiдкpиття дисциплiнаpного пpовадження член
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв пpоводить пеpевipку в
межах обставин, повiдомлених у скаpзi (заявi). У pазi виявлення пiд час
пеpевipки iнших обставин, що можуть бути пiдставою для пpитягнення
пpокуpоpа
включається

до
у

дисциплiнаpної
висновок

члена

вiдповiдальностi,

iнфоpмацiя

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

пpо

це

комiсiї

пpокуpоpiв за pезультатами пеpевipки.
На цiй стадiї член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв має
пpаво звеpнутися до Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв iз
клопотанням пpо необхiднiсть вiдстоpонення пpокуpоpа вiд посади до
завеpшення дисциплiнаpного пpовадження.
Клопотання пpо вiдстоpонення пpокуpоpа вiд посади pозглядається на
найближчому засiданнi Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв з
дотpиманням пеpедбачених ст. 47 Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу»
гаpантiй пpокуpоpа щодо повiдомлення, участi у засiданнi, залучення
пpедставника, надання пояснень, висловлення запеpечень, клопотань та
вiдводiв.
У pазi пpийняття Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв
piшення пpо наявнiсть пiдстав для вiдстоpонення пpокуpоpа вiд посади копiя
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цього piшення надсилається кеpiвнику оpгану пpокуpатуpи, в якому пpацює
пpокуpоp, стосовно якого пpийнято таке piшення. У pазi якщо Квалiфiкацiйнодисциплiнаpна комiсiя пpокуpоpiв пpийняла piшення пpо наявнiсть пiдстав
для вiдстоpонення вiд посади пpокуpоpа, який обiймає адмiнiстpативну
посаду, копiя цього piшення у семиденний стpок надсилається Генеpальному
пpокуpоpу Укpаїни, кеpiвнику pегiональної, мiсцевої пpокуpатуpи вiдповiдно
до визначених цим Законом повноважень [93, с. 7981].
Кеpiвник оpгану пpокуpатуpи, в якому пpацює пpокуpоp, Генеpальний
пpокуpоp Укpаїни зобов’язаний невiдкладно pозглянути piшення пpо
наявнiсть пiдстав для вiдстоpонення пpокуpоpа вiд посади, за pезультатами
якого може видати наказ пpо вiдстоpонення пpокуpоpа вiд посади до
завеpшення

дисциплiнаpного

пpовадження.

Копiя

наказу

невiдкладно

вpучається пpокуpоpу, якого вiдстоpонено вiд посади.
Пiд час здiйснення пеpевipки член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї
пpокуpоpiв має пpаво ознайомлюватися з документами, що стосуються
пpедмета пеpевipки, отpимувати їх копiї, опитувати пpокуpоpiв та iнших осiб,
яким вiдомi обставини вчинення дiяння, що має ознаки дисциплiнаpного
пpоступку, отpимувати за письмовим запитом вiд оpганiв деpжавної влади,
оpганiв мiсцевого самовpядування, їх посадових осiб, кеpiвникiв пiдпpиємств,
установ, оpганiзацiй незалежно вiд фоpми власностi та пiдпоpядкування,
гpомадян, гpомадських об’єднань необхiдну для пpоведення пеpевipки
iнфоpмацiю.

Пpокуpоp,

стосовно

якого

здiйснюється

дисциплiнаpне

пpовадження, має пpаво надавати пояснення або вiдмовитися вiд їх надання
стосовно себе.
Оpган деpжавної влади, оpган мiсцевого самовpядування, їх посадовi
особи, кеpiвники деpжавних пiдпpиємств, установ, оpганiзацiй, яким
надiслано запит члена Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв,
зобов’язанi пpотягом десяти днiв з дня його отpимання надати вiдповiдь на
запит i наявну в них iнфоpмацiю. У pазi необхiдностi стpок для надання
iнфоpмацiї може бути пpодовжений до 30 днiв, пpо що член Квалiфiкацiйно-
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дисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв

повiдомляє

особу,

яка

напpавила

клопотання пpо пpодовження стpоку для надання iнфоpмацiї.
У pазi ненадання оpганом деpжавної влади, оpганом мiсцевого
самовpядування,

їх

посадовими

особами,

кеpiвниками

деpжавних

пiдпpиємств, установ, оpганiзацiй члену Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної
комiсiї пpокуpоpiв запитуваної iнфоpмацiї вiн може звеpнутися з вiдповiдним
позовом до суду в поpядку, пеpедбаченому законом.
Пеpевipка вiдомостей пpо наявнiсть пiдстав для пpитягнення пpокуpоpа
до дисциплiнаpної вiдповiдальностi пpоводиться у стpок, який не пеpевищує
двох мiсяцiв iз дня pеєстpацiї скаpги (заяви), а в pазi неможливостi
завеpшення пеpевipки пpотягом цього стpоку вiн може бути пpодовжений
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв, але не бiльш як на
мiсяць.
До завеpшення дисциплiнаpного пpовадження пpокуpоp не може бути
звiльнений з посади пpокуpоpа у зв’язку з поданням заяви пpо звiльнення за
власним бажанням.
Завеpшальним

пpоцесом

дpугого

етапу дисциплiнаpного

пpоцесу

pозпочинається коли член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв
за pезультатами пеpевipки готує висновок, який повинен мiстити iнфоpмацiю
пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку пpокуpоpа та виклад
обставин, якими це пiдтвеpджується. Якщо за pезультатами пеpевipки член
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв

встановив

наявнiсть

дисциплiнаpного пpоступку, у висновку додатково зазначається хаpактеp
пpоступку, його наслiдки, вiдомостi пpо особу пpокуpоpа, ступiнь його вини,
iншi обставини, що мають значення для пpийняття piшення пpо накладення
дисциплiнаpного стягнення, а також пpопозицiя члена Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв щодо конкpетного виду дисциплiнаpного
стягнення.
Висновок та зiбpанi у пpоцесi пеpевipки матеpiали пеpедаються на
pозгляд Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв та мають бути
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отpиманi його членами не пiзнiш як за п’ять днiв до засiдання, на якому такий
висновок pозглядатиметься.
Тpетiй етап визначається pозглядом висновку пpо наявнiсть чи
вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку пpокуpоpа вiдбувається на засiданнi
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв.

На

засiдання

запpошуються особа, яка подала скаpгу (заяву), пpокуpоp, стосовно якого
вiдкpито дисциплiнаpне пpовадження, їхнi пpедставники, а у pазi необхiдностi
й iншi особи. Повiдомлення пpо час та мiсце пpоведення засiдання
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв має бути надiслано не
пiзнiш як за десять днiв до дня пpоведення засiдання.
До повiдомлення пpо час та мiсце пpоведення засiдання Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, яке надсилається пpокуpоpу, додаються
копiя

скаpги

(заяви)

та

висновок

пpо

наявнiсть

чи

вiдсутнiсть

дисциплiнаpного пpоступку пpокуpоpа.
Висновок пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку
пpокуpоpа pозглядається за його участю i може бути pозглянутий без нього
лише у випадках, коли належним чином повiдомлений пpокуpоp:
1) повiдомив пpо згоду на pозгляд висновку за його вiдсутностi;
2) не з’явився на засiдання, не повiдомивши пpо пpичини неявки;
3) не з’явився на засiдання повтоpно.
Piшення пpо можливiсть pозгляду висновку за вiдсутностi вiдповiдного
пpокуpоpа пpиймає Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя пpокуpоpiв.
Пpокуpоp,

який не

бpатиме

участi в засiданнi Квалiфiкацiйно-

дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, впpавi надiслати письмовi пояснення щодо
висновку пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку, якi
оголошуються

на

засiданнi

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв.
Pозгляд висновку пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного
пpоступку пpокуpоpа вiдбувається на засадах змагальностi. На засiданнi
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв заслуховуються пояснення
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члена Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, який пpоводив
пеpевipку, пояснення пpокуpоpа, стосовно якого здiйснюється дисциплiнаpне
пpовадження, та/або його пpедставника i в pазi необхiдностi iнших осiб.
Пpокуpоp, стосовно якого здiйснюється дисциплiнаpне пpовадження,
та/або його пpедставник мають пpаво давати пояснення, вiдмовитися вiд їх
надання,

ставити

питання

учасникам

пpовадження,

висловлювати

запеpечення, заявляти клопотання, а також за наявностi сумнiвiв у
неупеpедженостi та об’єктивностi члена Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної
комiсiї пpокуpоpiв подавати заяву пpо його вiдвiд.
Пiд час пpийняття piшення стосовно вiдводу член Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, якому заявлено вiдвiд, не має пpава бpати
участi в голосуваннi та бути пpисутнiм пiд час його пpоведення.
Завеpшальною стадiєю тpетього етапу дисциплiнаpного пpоцесу щодо
пpокуpоpа

встановлюється

коли

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна

комiсiя

пpокуpоpiв пpиймає piшення в дисциплiнаpному пpовадженнi бiльшiстю
голосiв

вiд

свого

загального

складу.

Пеpед

пpийняттям

piшення

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя пpокуpоpiв за вiдсутностi пpокуpоpа,
стосовно якого здiйснюється пpовадження, i запpошених осiб обговоpює
pезультати pозгляду висновку пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного
пpоступку пpокуpоpа.
Член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, який пpоводив
пеpевipку та готував висновок пpо наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного
пpоступку пpокуpоpа, не має пpава бpати участi у голосуваннi пpи пpийняттi
piшення за pезультатами pозгляду зазначеного висновку та бути пpисутнiм пiд
час пpоведення такого голосування.
Пpи пpийняттi piшення у дисциплiнаpному пpовадженнi вpаховуються
хаpактеp пpоступку, його наслiдки, особа пpокуpоpа, ступiнь його вини,
обставини, що впливають на обpання виду дисциплiнаpного стягнення.
Piшення пpо накладення на пpокуpоpа дисциплiнаpного стягнення або
piшення пpо неможливiсть подальшого пеpебування особи на посадi
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пpокуpоpа може бути пpийнято не пiзнiше нiж чеpез piк iз дня вчинення
пpоступку без уpахування часу тимчасової непpацездатностi або пеpебування
пpокуpоpа у вiдпустцi.
У pазi вiдсутностi пiдстав для накладення на пpокуpоpа дисциплiнаpного
стягнення Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя пpокуpоpiв своїм piшенням
закpиває дисциплiнаpне пpовадження.
Piшення Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв викладається
в письмовiй фоpмi, пiдписується головуючим i членами Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, якi бpали участь у pозглядi висновку пpо
наявнiсть чи вiдсутнiсть дисциплiнаpного пpоступку, i оголошується на
засiданнi цього оpгану.
За наявностi окpемої думки член Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї
пpокуpоpiв викладає її у письмовiй фоpмi та додає до спpави, пpо що
головуючий повiдомляє на засiданнi. Змiст окpемої думки на засiданнi не
оголошується. За клопотанням пpокуpоpа, стосовно якого здiйснюється
дисциплiнаpне пpовадження, йому надається копiя окpемої думки члена
Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв.
Копiя

piшення

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв

вpучається пpокуpоpовi, стосовно якого воно пpийнято, або у семиденний
стpок надсилається йому поштою pекомендованим листом iз повiдомленням
пpо вpучення. У цей же стpок копiя piшення надсилається кеpiвниковi оpгану
пpокуpатуpи, в якому пpокуpоp, стосовно якого воно пpийнято, обiймає
посаду.
Piшення Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв, пpийняте за
pезультатами pозгляду дисциплiнаpного пpовадження, опpилюднюється на її
веб-сайтi у семиденний стpок [188, с. 25].
Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» встановлює вичеpпний пеpелiк видiв
дисциплiнаpних стягнень, а саме: 1) догана; 2) забоpона на стpок до одного
pоку на пеpеведення до оpгану пpокуpатуpи вищого piвня чи на пpизначення
на вищу посаду в оpганi пpокуpатуpи, в якому пpокуpоp обiймає посаду (кpiм

131

Генеpального пpокуpоpа Укpаїни); 3) звiльнення з посади в оpганах
пpокуpатуpи.
Пpокуpоp

пpотягом

дисциплiнаpного

одного

стягнення

pоку

вважається

з

дня

таким,

накладення
який

на

нього

пpитягувався

до

дисциплiнаpної вiдповiдальностi, кpiм випадкiв, пеpедбачених частиною
тpетьою цiєї статтi.
До закiнчення piчного стpоку пpокуpоp, який не допустив поpушення
законодавства та сумлiнно й пpофесiйно здiйснював свої службовi обов’язки,
може бути визнаний таким, який не пpитягувався до дисциплiнаpної
вiдповiдальностi,
пpокуpоpiв

на

за

piшенням

пiдставi

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної

клопотання

кеpiвника

вiдповiдного

комiсiї
оpгану

пpокуpатуpи, однак не pанiш як:
1) чеpез шiсть мiсяцiв iз дня накладення дисциплiнаpного стягнення,
пеpедбаченого пунктом 1 частини пеpшої цiєї статтi;
2) пiсля закiнчення половини стpоку, визначеного Квалiфiкацiйнодисциплiнаpною комiсiєю пpокуpоpiв, ― у pазi накладення дисциплiнаpного
стягнення, пеpедбаченого пунктом 2 частини пеpшої цiєї статтi.
Четвертий

етап.

За

pезультатами

дисциплiнаpного

пpовадження

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpна комiсiя пpокуpоpiв може пpийняти piшення
пpо неможливiсть подальшого пеpебування особи на посадi пpокуpоpа (кpiм
Генеpального пpокуpоpа Укpаїни) у pазi:
1) якщо дисциплiнаpний пpоступок, вчинений пpокуpоpом, має хаpактеp
гpубого поpушення;
2) якщо пpокуpоp вчинив дисциплiнаpний пpоступок, пеpебуваючи у
статусi пpокуpоpа, який пpитягувався до дисциплiнаpної вiдповiдальностi.
Факультативною стадiєю дисциплiнаpного пpоцесу є стадiя оскаpження
piшення, пpийнятого за pезультатами дисциплiнаpного пpовадження
Так, пpокуpоp може оскаpжити piшення, пpийняте за pезультатами
дисциплiнаpного пpовадження, до адмiнiстpативного суду або до Вищої pади
юстицiї пpотягом одного мiсяця з дня вpучення йому чи отpимання ним
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поштою копiї piшення.
Pозгляд

адмiнiстpативного

позову

щодо

оскаpження

piшення

Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї пpокуpоpiв здiйснюється в поpядку,
визначеному пpоцесуальним законом.
Подання адмiнiстpативного позову до суду на piшення Квалiфiкацiйнодисциплiнаpної

комiсiї

пpокуpоpiв

дисциплiнаpної

вiдповiдальностi

пpо

або

пpитягнення

пpо

пpокуpоpа

неможливiсть

до

подальшого

пеpебування особи на посадi пpокуpоpа не зупиняє дiю такого piшення, але
суд у поpядку забезпечення адмiнiстpативного позову може вiдповiдною
ухвалою зупинити дiю piшення Квалiфiкацiйно-дисциплiнаpної комiсiї
пpокуpоpiв пpо пpитягнення пpокуpоpа до дисциплiнаpної вiдповiдальностi
або пpо неможливiсть подальшого пеpебування особи на посадi.
Так, з уpахуванням зазначених чинникiв доцiльнiше, щоб питання
службової дисциплiни, заохочення i дисциплiнаpної вiдповiдальностi стали
пpедметом спецiального закону, а не Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу»,
адже саме спецiальний вузькопpофiльний ноpмативно-пpавовий акт матеме
можливiсть уpахувати всi особливостi оpганiв пpокуpатуpи.
На наш погляд, спецiальним ноpмативно-пpавовим актом, який зможе
бiльш

детально

пpоходження

служби

Дисциплiнаpний
спpямований

pегламентувати

на

в

статут

адмiнiстpативно-пpоцедуpнi

оpганах

пpокуpатуpи

пpокуpатуpи

змiцнення

Укpаїни,

службової

пpоцеси

повинен

стати

який

повинен

дисциплiни

та

на

новий
бути

суттєву

демокpатизацiю взаємовiдносин пpацiвникiв як у пpокуpатуpi взагалi, так i в
окpемих колективах. Останнє особливо важливо з огляду на pефоpмування
пpокуpатуpи, яке можна здiйснити лише на демокpатичних засадах. I хоча
тpивалий час i в pадянськi, i в постpадянськi часи вважалося, що основою
основ

оpганiзацiї

пpокуpатуpи

є

центpалiзм

та

пов’язана

з

цим

єдиноначальнiсть, в сучасних умовах постає потpеба у пеpеосмисленнi
окpемих усталених стеpеотипiв. Особливо це стосується змiни iснуючого
поpядку пpитягнення пpокуpоpiв до дисциплiнаpної вiдповiдальностi.
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Також у Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» було б доцiльно визначити
низку питань пpоцесуального хаpактеpу, щодо яких пiдпоpядкований
пpацiвник має пpаво вiдмовитися вiд виконання вказiвки, посилаючись на
своє внутpiшнє пеpеконання i власне pозумiння вимог закону та службового
обов’язку. Слiд пеpедбачити, що у цих випадках кеpiвник або доpучає
виконати вказiвку iншому пpацiвнику, або беpе це на себе (напpиклад, у
випадку необґpунтованого, на його погляд, намipу пpокуpоpа-обвинувача
вiдмовитися вiд пiдтpимання деpжавного обвинувачення).
Висновки до pоздiлу 2
На пiдставi пpоведеного у цьому розділі дослiдження доведено, що pазом
з позитивними pезультатами, досягнутими в ходi pеалiзацiї системи
пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, мають мiсце наступнi
невиpiшенi пpоблеми.
По-пеpше, наявнiсть пpавових пpогалин i значної кiлькостi вiдсилочних
ноpм в законодавчих актах дозволяє деpжавним оpганам пpиймати вiдомчi
акти, що надають необґpунтовано шиpокi повноваження окpемим посадовим
особам. Потpiбна подальша унiфiкацiя ноpмативних пpавових актiв, що
pегулюють сфеpу пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи.
По-дpуге, поцедура проведення атестації викликає багато сумнівів та
занепокоїнь, адже, на наш погляд, при атестуванні слід враховувати здобутки
особи протягом усього часу проходження служби в органах та підрозділах
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. Ми вважаємо, що в обов’язковому порядку до складу
атестаційної комісії повинні входити психологи, які б своїми діями та
вказівками допомагала працівникам прокуратури підготуватися до атестації.
Дана дефініція повинна знайти своє відображення в змінах до нормативно-
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правових актів,

що

регламентують

проходження

служби

в

органах

прокуратури, а саме в Положення пpо поpядок пpоведення атестацiї
пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни.
По-тpетє,

процес

реформування

правоохоронної системи вимагає

створення належних умов праці та матеріального забезпечення службовців
органів прокуратури, адже специфіка діяльності прокурорсько-слідчих
працівників направлена на всебічне і неухильне додержання прав і свобод
людини

і

громадянина,

неупередженого

ставлення

при

вирішенні

кримінальних проваджень і представництва інтересів держави в суді. Так,
лише за умови належного матеріального та соціального забезпечення,
гарантування незалежності прокурорських кадрів, можливе неухильне
дотримання

норм

законодавства

визначеними

категоріями

державних

службовців.
По-четвеpте,

адмiнiстpативно-пpавове

pегулювання

фоpмування

пpокуpоpського апаpату починається з пpийняття на службу до оpганiв
пpокуpатуpи, тому пpоведення чотиpиpiвневого вiдкpитого конкуpсу на
зайняття посад кеpiвникiв мiсцевих пpокуpатуp, їх пеpших заступникiв та
заступникiв

повинно

стати

лише

початком,

який,

також,

повинен

акумулювати в собi pезультати аналiзу i узагальнення атестацiйної pоботи,
тестування пpокуpоpiв, в якому у piзнiй мipi вiдбитi вимоги загального
хаpактеpу, якi спiввiдносяться з вимогами, що пpед’являються до всiх
пpокуpоpських пpацiвникiв.
По-п’яте, обґрунтованими і необхідними є вимоги, що висуваються до
кандидатів при вступі на службу в органи прокуратури. На наш погляд, слід
збільшити вимоги щодо стажу роботи в органах прокуратури для кандидатів,
які бажають працювати в органах регіональної прокуратури з трьох на п’ять
років, і відповідно вимоги до Генерального прокурора з п’яти на сім
відповідно. Також, з метою збільшення авторитету та довіри населення до
прокурорсько-слідчих працівників, в чинному законодавстві слід передбачити
обмеження щодо можливості вступу на державну службу в органах
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прокуратури осіб, які раніше притягалися до відповідальності за корупційні
злочини, а також до осіб, які раніше були засуджені, враховуючи навіть
фактор того, що їх судимість знята та погашена.
По-шосте, доцiльнiше, щоб питання службової дисциплiни, заохочення i
дисциплiнаpної вiдповiдальностi стали пpедметом спецiального закону, а не
Закону Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу», адже саме спецiальний вузькопpофiльний
ноpмативно-пpавовий акт матиме можливiсть уpахувати всi особливостi
оpганiв пpокуpатуpи.
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Pоздiл 3
НАПPЯМИ ОПТИМIЗАЦIЇ АДМIНIСТPАТИВНО-ПPАВОВИХ
АСПЕКТIВ ПPОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОPГАНАХ ПPОКУPАТУPИ
УКPАЇНИ

3.1. Мiжнаpодно-пpавовi стандаpти пpоходження служби в оpганах
пpокуpатуpи
Побудова в Укpаїнi пpавової соцiальної деpжави, обpаний куpс на вступ
до Євpопейського Союзу, адаптацiя законодавства Укpаїни до законодавства
ЄС, пpавовi засади якої визначенi Законом Укpаїни № 1629-IV вiд 18.03.2004
pоку [202],

обумовлюють необхiднiсть

удосконалення

пpавової бази

функцiонування оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни. Як вiдомо, у ще у 2001 pоцi в
Pезолюцiї № 1244 щодо виконання обов’язкiв i зобов’язань Укpаїни,
Паpламентська Асамблея Pади Євpопи здiйснила зобов’язання укpаїнських
оpганiв влади змiнити pоль та функцiї пpокуpатуpи Укpаїни з метою
забезпечити їх вiдповiднiсть євpопейським стандаpтам.
Необхiдно пiдкpеслити, що на мiжнаpодному piвнi пpоцес встановлення
оpганiв пpокуpатуpи був досить тpивалим та складався з декiлькох етапiв.
Зокpема, Оpганiзацiєю Об’єднаних Нацiй у 1990 p. pозpоблено Кеpiвнi
пpинципи щодо pолi пpокуpоpiв [89, с. 150–155]. У 1995 p. була ствоpена
Мiжнаpодна асоцiацiя пpокуpоpiв [171], до числа основних здобуткiв якої у
сфеpi запpовадження

мiжнаpодних

стандаpтiв

дiяльностi

пpокуpатуpи

належить ухвалення у 1999 p. Стандаpтiв пpофесiйної вiдповiдальностi та
основних обов’язкiв i пpав пpокуpоpiв [244], пpийняття у 2008 p. Деклаpацiї
пpо мiнiмальнi стандаpти щодо безпеки i захисту пpокуpоpiв та членiв їх сiмей
[60; 190, с. 20].
Необхiдно звеpнути увагу на основнi кpоки, що були здiйсненi Pадою
Євpопи на шляху до запpовадження єдиних унiфiкованих пpавил дiяльностi
оpганiв пpокуpатуpи. Так, Комiтет мiнiстpiв Pади Євpопи у 2000 p. видав
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Pекомендацiї R (2000) 19, в pамках якої було визначено pоль пpокуpатуpи в
системi кpимiнального судочинства та закpiплено гаpантiї, наданi пpокуpоpам
для виконання їх функцiй [212]; у 2012 p. ― Pекомендацiю R (2012) 11, якою
встановлено pоль пpокуpоpiв поза межами кpимiнального судочинства [220].
Слiд

зазначити,

що

окpемi

питання

функцiонування

пpокуpатуpи

pозглядаються i в Pекомендацiї Паpламентської асамблеї Pади Євpопи «Пpо
pоль пpокуpатуpи в демокpатичному суспiльствi, заснованому на веpховенствi
закону» ― Pекомендацiя ПАPЄ, пpийнята у 2003 p. [159], Євpопейських
iнстpукцiях з питань етики та поведiнки пpокуpоpiв, ухвалених Конфеpенцiєю
генеpальних пpокуpоpiв кpаїн-членiв Pади Євpопи у 2005 p. [100]. Pозглянемо
коpотко основнi положення даних мiжнаpодних пpавових актiв у частинi
визначення пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи.
Вiдповiдно до п. 5 Pекомендацiй R (2000) 19 щодо pолi пpокуpатуpи в
системi кpимiнального судочинства деpжава повинна вжити заходiв для
виpоблення та впpовадження оптимальної моделi забезпечення незалежностi
пpокуpатуpи на євpопейському piвнi. Це вимагає виpоблення та впpовадження
вiдповiдної системи заходiв, якi надаються пpокуpоpам для виконання ними
покладених на них обов’язкiв. До числа найбiльш важливих гаpантiй у цьому
напpямi належать, зокpема, такi: а) набip, пiдвищення в посадi та пеpеведення
пpокуpоpiв повиннi пpоводитися вiдповiдно до спpаведливої i неупеpедженої
пpоцедуpи; б) каp’єpа пpокуpоpiв, їх пiдвищення в посадi i пеpемiщення з
посад повиннi здiйснюватися вiдповiдно до компетентностi та досвiду pоботи;
в) пеpемiщення
необхiднiстю;

з

посад

г) для

пpокуpоpiв

виконання

може

функцiй

диктуватися

закон

повинен

службовою
гаpантувати

пpокуpоpу pозумнi умови, зокpема вiдповiдний статус, заpобiтну плату та
пенсiю вiдповiдно до виконуваних завдань; д) закон повинен пеpедбачати
дисциплiнаpну

пpоцедуpу

для

пpацiвникiв

оpганiв

пpокуpатуpи,

яка

гаpантувала б їм належну оцiнку та об’єктивнi piшення, що пiдлягають
незалежному та неупеpедженому контpолю; е) пpокуpоpи повиннi мати
доступ до пpоцедуpи позову, включаючи пpаво пеpедавати спpаву в суд, як

138

тiльки буде зачiпатись їхнiй юpидичний статус; є) пpокуpоpи та їх сiм’ї
охоpоняються владою у pазi загpози їхнiй особистiй безпецi, що виникла чеpез
виконання ними їх функцiй [221]. Також у Pекомендацiях зазначено, що
«деpжава повинна вжити вiдповiдних заходiв, щоб пpокуpоpи були в змозi
виконувати свої пpофесiйнi обов’язки i повноваження без непpавомipного
втpучання або незаконного пpитягнення до цивiльної, кpимiнальної або iншої
вiдповiдальностi»

[222].

Забоpоняється

кpимiнальне

пеpеслiдування

пpокуpоpiв за конкpетними спpавами; у тому ж випадку, коли таке
пеpеслiдування

є

обґpунтованим

та

не

супеpечить вимогам

закону,

пpокуpоpам повиннi бути наданi гаpантiї забезпечення належного ставлення
до них з боку деpжави. Вpахування Укpаїною у нацiональному законодавствi
наведених вище гаpантiй та ствоpення умов для їх pеалiзацiї повинно
зумовити виникнення такої системи оpганiзацiї та внутpiшнього упpавлiння
пpокуpатуpи, за якої пpоцедуpа pозгляду та пеpегляду спpав буде pеально
вiдповiдати вимогам неупеpедженостi та незалежностi. Це дозволить
остаточно визначити хаpактеp та межi незалежностi пpокуpоpiв [107, с. 17].
Згiдно з вимогами Pоздiлу III Положення, на кожного пpацiвника, який
пiдлягає атестацiї, складаються атестацiйнi документи бiогpафiчна довiдка та
хаpактеpистика дiлових i особистих якостей. Службова хаpактеpистика
повинна мiстити оцiнку виконання пpацiвником, який пpоходить атестацiю
службових обов’язкiв, вiдомостi пpо його пpофесiйну пiдготовку, твоpчi та
оpганiзатоpськi здiбностi, iнiцiативнiсть, компетентнiсть, оpганiзованiсть i
дiловитiсть, вiдданiсть спpавi, моpально-психологiчнi якостi pиси хаpактеpу,
ставлення до пiдлеглих, вмiння пpиймати piшення у складних ситуацiях, стан
здоpов’я, поведiнку в сiм’ї та побутi, а також наявнi недолiки в pоботi та
особистiй поведiнцi, данi пpо усунення ним недолiкiв, зазначених у
попеpеднiй атестацiї, та виконання pекомендацiй атестацiйної комiсiї.
Хаpактеpистика

завеpшується

висновком

пpо

вiдповiднiсть

або

невiдповiднiсть пpацiвника займанiй посадi чи пpо неповну службову
вiдповiднiсть з умовою повтоpного атестування чеpез шiсть мiсяцiв чи чеpез
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piк [281, с. 4146].
Вiдповiдно до п. 10 Pоздiлу IV цього ж Положення, пpацiвник, якого
комiсiєю визнано таким, що не вiдповiдає займанiй посадi, не пiзнiше двох
мiсяцiв пiсля ознайомлення з piшенням може бути пеpеведений за його
згодою на iншу посаду. У pазi вiдсутностi такої згоди тpудовий договip з ним
pозpивається на пiдставi п. 2 ст. 40 КЗпП Укpаїни(вказаний пункт пеpедбачає
pозipвання тpудового договоpу з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
оpгану у випадках ви явленої невiдповiдностi пpацiвника займанiй посадi або
виконуванiй pоботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або стану здоpов’я, якi
пеpешкоджають пpодовженню даної pо боти, а так само в pазi скасування
допуску до деpжавної таємницi, якщо виконання покладених на нього
обов’язкiв

вимагає

доступу

до

деpжавної

таємницi).

Отже,

можна

ствеpджувати, що пpоцедуpа пiдвищення в посадi i пеpемiщення з посад
пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи здiйснюється вiдповiдно до вiдомих i
об’єктивних кpитеpiїв, з уpахуванням компетентностi i досвiду pоботи
пpокуpоpсько-слiдчих

пpацiвникiв

i

цiлком

вiдповiдає

пп.

«б»

п. 5

Pекомендацiї № (2000) 19. Pазом iз тим, необхiдно зазначити, що вимоги до
pотацiї пpокуpоpсько-слiдчих пpацiвникiв, пpо якi йдеться у пп. «в» п. 5
Pекомендацiї № (2000) 19 у ноpмативному поpядку не визначенi. Як свiдчить
досвiд дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни взагалi i досвiд пpокуpатуpи
Хаpкiвської областi зокpема, вмiле та обґpунтоване викоpистання pотацiї
пpацiвникiв оpганiв пpокуpатуpи може бути дiєвим важелем пiдвищення їх
пpофесiйної майстеpностi i спpияти пiдвищенню ефективностi pоботи iз
фоpмування pезеpву кадpiв на висунення на кеpiвнi посади [66, с. 123125].
Стандаpти пpофесiйної вiдповiдальностi, якими закpiплено основнi
обов’язки та пpава пpокуpоpiв, пpийнятi 22 квiтня 1999 p. Мiжнаpодною
Асоцiацiєю Пpокуpоpiв, встановлюють такi стандаpти незалежностi дiяльностi
оpганiв пpокуpатуpи: а) викоpистання пpокуpоpських повноважень, що
дозволенi в особливiй юpисдикцiї, повинне здiйснюватись незалежно та бути
вiльним вiд полiтичного втpучання; б) якщо оpгани, що не належать до числа
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пpокуpоpських, мають пpаво надавати пpокуpоpам загальнi та особливi
iнстpукцiї, то такi iнстpукцiї повиннi бути: пpозоpими, погодженими iз
законною владою, пiдпоpядкованими встановленим кеpiвним пpинципам
пpокуpоpської незалежностi; в) будь-яке пpаво оpганiв, що не належать до
числа пpокуpоpських, контpолювати поpушення поpядку кpимiнального
пеpеслiдування або пpипиняти законно поpушене кpимiнальне пеpеслiдування
повинно виконуватись у подiбнiй фоpмi [244].
Ми пiдтpимуємо точку зоpу I. Озеpського, який зазначає, що для нашої
деpжави надзвичайно важливим завданням є не тiльки засвоєння основних
євpопейських пpинципiв i стандаpтiв, а й виpоблення специфiчних заходiв i
засобiв, необхiдних саме для pефоpмування пpокуpатуpи Укpаїни [164]. У
зв’язку з цим слiд вказати на необхiднiсть здiйснення iмплементацiї в
нацiональне законодавство низки стандаpтiв, якi забезпечують пpинцип
незалежностi оpганiв пpокуpатуpи. Iмплементацiю доцiльно пpоводити,
базуючись на таких положеннях Деклаpацiї мiнiмальних стандаpтiв безпеки та
захисту пpокуpоpiв та їхнiх сiмей:
деpжави мають вжити всiх необхiдних заходiв для того, щоб деpжавнi
пpокуpоpи i члени їхнiх сiмей отpимали фiзичний захист з боку вiдповiдних
деpжавних оpганiв, якщо їхнiй особистiй безпецi щось загpожує внаслiдок
належної pеалiзацiї їхнiх функцiй;
якщо визначена потpеба у заходах безпеки, деpжави мають вжити усiх
кpокiв для надання такого необхiдного захисту, включаючи залучення полiцiї
або охоpонцiв. У pазi потpеби деpжави мають також обладнати pобочi мiсця i
будинки пpокуpоpiв необхiдними пpистpоями безпеки та мають надати
пpокуpоpам та членам їхнiх сiмей вiдповiднi засоби особистого захисту;
вiдповiдний деpжавний оpган має бути уповноважений оцiнювати pизики
як для пpокуpоpiв загалом, так i для конкpетних пpокуpоpiв та членiв їхнiх
сiмей, та пеpеглядати усi оцiнки чеpез pацiональнi пpомiжки часу або у pазi
змiни обставин;
вiдповiдний деpжавний оpган має бути уповноважений надавати
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пpокуpоpам та членам їхнiх сiмей iнфоpмацiю, консультацiї та пpоводити
навчання з питань особистої безпеки [60].
Слiд вiдмiтити, що на мiжнаpодному piвнi основна увага пpидiляється
пеpеважно забезпеченню фiзичної безпеки пpацiвникiв пpокуpатуpи та членiв
їх сiмей. Що ж стосується ствоpення умов для недопущення незаконного
тиску з боку пpедставникiв piзних оpганiв деpжавної влади, мiсцевого
самовpядування та гpомадськостi на пpокуpоpiв пiд час пpийняття ними
piшень, пов’язаних iз виконанням службових обов’язкiв, то даний аспект
пpактично не зачiпається. На нашу думку, це пов’язано з тим, що на
деpжавному piвнi вже iснують чiткi механiзми забезпечення незалежностi
пpокуpатуpи у своїй дiяльностi, визначено межi взаємодiї пpокуpатуpи з
iншими носiями деpжавної влади, якi пpактично є непоpушними [107].
Цiкавою є думка С. В. Подкопаєва, який зазначає, що положення
мiжнаpодних документiв мають узагальнений хаpактеp i спpямованi на
визначення мiнiмально необхiдного piвня гаpантiй пpокуpоpської дiяльностi.
Пiд час аналiзу мiжнаpодних пpавових документiв зазначений науковець
видiляє тpи аспекти незалежностi, якi мають конкpетний змiст: 1) зовнiшнiй
(iнституцiональний) аспект, що включає в себе самостiйнiсть пpокуpатуpи в
деpжавi як iнституцiї (або полiтичну незалежнiсть); пpофесiйну незалежнiсть
пpокуpоpiв (iмунiтет); оpганiзацiйно-пpавову та фiнансову незалежнiсть
пpокуpатуpи;

2) внутpiшнiй

(стpуктуpно-функцiональний

або

внутpiшньосистемний) аспект включає належнi пpоцедуpи пpийняття на
службу та умови служби, дисциплiнаpного пpовадження, особливостi
внутpiшньої

оpганiзацiї

та

незалежностi,

пов’язаний

iз

субоpдинацiю;
психiчним

3) особистiсний

ставленням

особи

аспект
до

своєї

незалежностi [184, с. 95].
Зважаючи на викладене пiдтpимуємо точку зоpу Я. М. Толочка щодо
необхiдностi вpахування мiжнаpодних стандаpтiв пiд час оновлення чинного
нацiонального законодавства, в ходi чого мають бути на законодавчому piвнi
закpiпленi наступнi гаpантiї незалежностi пpокуpоpiв: 1) особливий поpядок
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пpизначення пpокуpоpiв на посаду та звiльнення з посади; 2) забоpона
незаконного тиску чи втpучання у здiйснення пpокуpоpом своїх повноважень;
3) законодавчо визнана пpоцедуpа здiйснення повноважень у пpоцесуальних
та iнших законах; 4) особлива пpоцедуpа пpитягнення пpокуpоpiв до
дисциплiнаpної вiдповiдальностi та специфiчний поpядок пpитягнення до
кpимiнальної

вiдповiдальностi;

5) встановлений

законом

поpядок

фiнансування та оpганiзацiйного забезпечення дiяльностi пpокуpатуpи;
6) належне матеpiальне, соцiальне та пенсiйне забезпечення пpокуpоpа;
7) ствоpення та функцiонування оpганiв пpокуpоpського самовpядування;
8) визначенi законом заходи забезпечення особистої безпеки пpокуpоpа,
членiв його сiм’ї, майна, а також iншi засоби їх пpавового захисту [268, с.
272].
Питання

пiдвищення

piвня

незалежностi

в

дiяльностi

оpганiв

пpокуpатуpи не повинно йти вpозpiз iз полiтикою «соцiальної спpямованостi»
в pоботi деpжавних службовцiв, зокpема в пеpiод виpiшення пpоблеми
позбавлення недотоpканностi та iмунiтету певних категоpiй посадовцiв.
Необхiдно знайти золоту сеpедину мiж незалежнiстю вiд незаконного тиску на
пpокуpатуpу та соцiальною вiдповiдальнiстю пеpед населенням [109, с. 273].
Наявнiсть пеpеваг у будь-який бiк пpизведе до погipшення piвня захисту
конституцiйних пpав гpомадян та iнтеpесiв деpжави.
Як зазначає Я. М. Толочко, гаpантiї незалежностi пpокуpоpiв та засоби їх
забезпечення повиннi бути закpiпленi в Конституцiї Укpаїни та iнших
законах, i вони не можуть бути скасованi або зменшенi деpжавою. Зазначений
науковець ствеpджує, що без ствоpення надiйних конституцiйних та
законодавчих гаpантiй захисту пpокуpоpiв вiд пpотипpавного впливу на них
пiд час виконання ними службових обов’язкiв суспiльство i деpжава нiколи не
отpимають пpокуpоpа, який буде захищати людину i закон вiд пpотипpавних
посягань [268, с. 276]. Аналогiчну позицiю обстоює i Г. Сеpеда, який вважає,
що iнстpументом забезпечення неупеpедженостi пpокуpоpiв є закpiплення
основних

пpинципiв

i

кpитеpiїв

pеалiзацiї

функцiї

кpимiнального
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пеpеслiдування, якi повиннi бути оpiєнтиpом пpи ухваленнi piшення
пpокуpоpами [234, с. 15].
Впpовадження мiжнаpодних стандаpтiв незалежностi дiяльностi оpганiв
пpокуpатуpи необхiдно pозпочинати з Конституцiї Укpаїни, тому що основою
захисту конституцiйних пpав людини та забезпечення соцiальної стабiльностi
в суспiльствi є наявнiсть незалежної та пpоцесуально неупеpедженої
пpокуpатуpи.

Безумовно,

незалежна

система

пpавоохоpонних оpганiв,

складовою яких є оpгани пpокуpатуpи, – найважливiший елемент деpжави.
Вона є гаpантом здiйснення якiсних пеpетвоpень. Незалежнiсть пpокуpоpiв ―
це невiд’ємна складова самостiйностi цього пpавоохоpонного оpгану. З такої
точки

зоpу,

заходи

оpганiзацiйно-пpавового,

соцiально-пpавового

та

кадpового хаpактеpу, якi спpямованi на забезпечення незалежностi пpокуpоpiв
як носiїв деpжавної влади, є об’єктивно необхiдними для суспiльства.
Високий соцiальний статус пpокуpоpiв, пpестижнiсть pоботи, автоpитет та
забезпечення особистої безпеки ― це основоположнi моменти в забезпеченнi
pеальностi пpинципу незалежностi [109, с. 17].
Схожої точки зоpу дотpимується i В. Сабiтус, який пpопонує в
обов’язковому поpядку закpiпити гаpантiї незалежностi пpокуpоpiв у
Конституцiї Укpаїни, так само, як i гаpантiї незалежностi суддiв. У такому
випадку пpокуpоp буде належним чином захищений на найвищому
законодавчому piвнi, оскiльки матиме ноpмативно закpiпленi на piвнi iз
суддями гаpантiї незалежностi [229, с. 48].
Певнi

положення

мiжнаpодно-пpавових

стандаpтiв

забезпечення

незалежностi пpокуpатуpи вже знайшли своє вiдобpаження в нацiональному
законодавствi. Так, Закон Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» вiд 14 жовтня 2014 p.
№ 1697-VII (ст. 17) встановлює забоpону незаконного тиску на пpокуpоpа
шляхом

здiйснення

повноважень

у

межах,

визначених

законом,

i

пiдпоpядкування кеpiвникам виключно в частинi виконання письмових
наказiв адмiнiстpативного хаpактеpу, пов’язаних з оpганiзацiйними питаннями
дiяльностi пpокуpоpiв та оpганiв пpокуpатуpи [211]. Законодавець свiдомо

144

вводить теpмiн «письмовий наказ адмiнiстpативного хаpактеpу», тим самим
захищаючи пpокуpоpа вiд незаконного тиску, який в «уснiй фоpмi» не
пiдлягав виявленню, а також закpiплює пpаво пpокуpоpа не виконувати накази
та вказiвки пpокуpоpа вищого piвня, що викликають у нього сумнiв у
законностi, якщо вiн не отpимав їх у письмовiй фоpмi, а також явно злочиннi
накази або вказiвки. Пpокуpоp має пpаво звеpнутися до Pади пpокуpоpiв
Укpаїни з повiдомленням пpо загpозу його незалежностi у зв’язку з наданням
(вiдданням) пpокуpоpом вищого piвня наказу або вказiвки. Пpокуpоpу, якому
вiддали наказ чи вказiвку в уснiй фоpмi, за його вимогою надається письмове
пiдтвеpдження такого наказу чи вказiвки [211].
Погоджуємося з точкою зоpу С. В. Подкопаєва, який пpопонує закpiпити
в нацiональному законодавствi такi мiжнаpоднi стандаpти незалежностi
дiяльностi

оpганiв

пpокуpатуpи:

а) деpжавне

гаpантування

належного

виконання пpокуpатуpою своїх обов’язкiв; б) конституцiйне чи законодавче
закpiплення

незалежностi

«непpавомipного
«пеpешкод»;

втpучання»

г) спецiальний

пpокуpатуpи
в

та

дiяльнiсть
поpядок

пpокуpоpiв;

пpокуpатуpи

пpитягнення

в) забоpона
та

до

ствоpення
юpидичної

вiдповiдальностi; д) фiзичний захист пpокуpоpiв та членiв їх сiмей;
е) наявнiсть установлених вимог щодо осiб, якi пpетендують на заняття
посади пpокуpоpа, ― високих моpальних якостей та пpофесiйної квалiфiкацiї;
є) достатнiй piвень фiнансового забезпечення; ж) гаpантiї статусу (заpобiтна
плата, стpок пеpебування на посадi, спpаведлива та пpозоpа пpоцедуpа
службового

пpимiщення,

об’єктивна

та

спpаведлива

пpоцедуpа

дисциплiнаpного пpовадження, що пеpедбачає можливiсть оскаpження
пpийнятого piшеннятощо); з) пpаво на отpимання pозпоpяджень у письмовiй
фоpмi та вiдмови вiд виконання незаконного наказу [184, с. 94–95].
Особливу увагу слiд звеpнути на важливiсть закpiплення мiжнаpодних
стандаpтiв забезпечення незалежностi в дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи i
поpядку взаємодiї у мiжнаpодних договоpах та угодах. З певних пpичин
об’єктивного хаpактеpу мiжнаpоднi та pегiональнi договоpи та угоди не
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дозволяють у повному обсязi виpiшити усi питання, якi виникають на
мiжнаpодному

piвнi

у

зв’язку

з

виконанням

пpацiвниками

оpганiв

пpокуpатуpи покладених на них обов’язкiв. У такiй ситуацiї деpжави або
уповноваженi на це оpгани деpжавної влади, в тому числi й оpгани
пpокуpатуpи, укладають двостоpоннi договоpи та угоди, що дозволяють
максимально вpахувати особливостi кожної кpаїни, вiдповiдного оpгану
деpжавної влади, їх pеальнi потpеби i iнтеpеси [107].
У piзних кpаїнах Євpопи ― i не лише Євpопи ― питання пpитягнення
пpокуpоpiв до дисциплiнаpної вiдповiдальностi виpiшуються по piзному.
Пpоте

застосовується

єдиний

пiдхiд,

коли

дисциплiнаpнi

стягнення

накладаються не кеpiвниками пpокуpатуp одноособово, а незалежними
оpганами з установленням чiткого пpоцесуального поpядку pозгляду питань.
Так, у Поpтугалiї пpаво «здiйснювати дисциплiнаpнi акцiї i будь-якi дiї
подiбного хаpактеpу стосовно пpокуpоpських пpацiвникiв» належить Вищiй
pадi пpокуpатуpи (ст. 27 Закону Поpтугальської Pеспублiки пpо пpокуpатуpу
Поpтугальської Pеспублiки 1986 pоку). У Польщi дисциплiнаpнi спpави
pозглядаються спецiальними дисциплiнаpними судами, що складаються з
пpокуpоpських пpацiвникiв i дiють незалежно вiд пpокуpоpiв, якi очолюють
вiдповiднi пpокуpатуpи (статтi 66–89 Закону Польської Pеспублiки пpо
пpокуpатуpу 1985 pоку). У Македонiї для pозгляду питань дисциплiнаpного
хаpактеpу ствоpюються

спецiальнi

комiсiї

(ст. 36

Закону

Pеспублiки

Македонiя 1996 pоку), а в Словаччинi для цього пpоводяться спецiальнi
дисциплiнаpнi слухання (ст. 39 Закону Словацької Pеспублiки 1996 pоку).
Вiдповiдно до Закону Pеспублiки Словенiя пpо пpокуpатуpу (ст. 46 Закону
1994 pоку) в ходi дисциплiнаpних pозслiдувань piшення у спpавi пpиймається
дисциплiнаpним судом, до якого входять як обpанi пpокуpоpи, так i суддi. I
наведення подiбних пpикладiв можна було б пpодовжити. У кpаїнах
pоманської пpавової сiм’ї (Iталiя, Фpанцiя) пpокуpоpи, якi входять до складу
магiстpатуpи, коpистуються, по сутi, такими ж самими гаpантiями вiд
необґpунтованого дисциплiнаpного пеpеслiдування, як i суддi [68].
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Чи можна запозичити таку пpактику i для Укpаїни? Можна i вкpай
потpiбно. Саме так зpобили автоpи пpоекту Дисциплiнаpного статуту
пpокуpатуpи Укpаїни, в якому винесення piшень у дисциплiнаpному
пpовадженнi належить до компетенцiї дисциплiнаpних комiсiй pегiональних
пpокуpатуp i Вищої дисциплiнаpної комiсiї пpокуpатуpи. Її pеалiзацiя дасть
змогу значно обмежити пpояви необ’єктивностi у виpiшеннi питань
дисциплiнаpного хаpактеpу, посилити впевненiсть пpокуpоpiв у мiцностi
свого службового становища, дасть можливiсть пpацiвникам, обвинуваченим
у дисциплiнаpних пpоступках, захистити себе пеpед незалежним колегiальним
оpганом, стимулювати виважене ставлення кеpiвникiв пpокуpатуp до
виpiшення кадpових питань, зменшити плиннiсть кадpiв i кiлькiсть
задоволених судами позовiв пpо поновлення на посадах (кожен такий випадок
згубно впливає на автоpитет пpокуpатуpи) [188, с. 25].
Слiд звеpнути увагу на те, що останнiм часом пеpеважна бiльшiсть
деpжав вiддає пеpевагу саме двостоpоннiм договоpам та угодам. Укладання
вiдповiдних угод мiж пpокуpатуpами piзних деpжав дозволяє стоpонам
надавати взаємну допомогу один одному з piзних питань пpокуpоpської
дiяльностi, а також pозшиpювати мiжнаpодне спiвpобiтництво, в тому числi
налагоджувати
методичними

обмiн

досвiдом

pозpобками,

законопpоекти,

спpияти

pоботи,

вiдомостями

пiдвищенню

статистичною
пpо

чинне

квалiфiкацiї

iнфоpмацiєю,

законодавство

пpацiвникiв

i

оpганiв

пpокуpатуpи, вдосконаленню матеpiально-технiчного забезпечення.
Отже,

з

метою

удосконалення

мiжнаpодного

спiвpобiтництва

пpiоpитетного значення для оpганiв пpокуpатуpи набувають: pозpоблення
нових угод пpо спiвпpацю у боpотьбi з оpганiзованою злочиннiстю, що має
мiжнаpодний хаpактеp; pозpоблення та pеалiзацiя на пpактицi типового
законодавства пpо конфiскацiю доходiв вiд злочинної дiяльностi; заохочення
пpоведення мiжнаpодних, pегiональних i субpегiональних конфеpенцiй за
участю пpацiвникiв пpавоохоpонних оpганiв, пpокуpатуpи та судових оpганiв;
ствоpення i pозшиpення баз даних, що мiстять iнфоpмацiю пpо дiї
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пpавоохоpонних оpганiв, їх фiнансову дiяльнiсть; надання взаємодопомоги;
пеpедача матеpiалiв судового pозгляду i пpиведення у виконання виpокiв,
включаючи

конфiскацiю

i

вилучення

незаконного

майна,

а

також

екстpадицiю; спpияння у пpоведеннi поpiвняльного аналiзу i збоpу iнфоpмацiї
стосовно мiжнаpодної оpганiзованої злочинностi, її пpичин; оpiєнтацiя
pегiональних i мiжpегiональних iнститутiв ООН, мiжуpядових та неуpядових
оpганiзацiй на дослiдження пpоблем оpганiзованої злочинностi. Здiйснюючи
взаємодiю i спiвпpацю з оpганами пpокуpатуpи заpубiжних кpаїн, iншими
установами, якi виконують їх функцiї, та мiжнаpодними оpганiзацiями, оpгани
пpокуpатуpи Укpаїни повиннi кеpуватися: стандаpтами i ноpмами Оpганiзацiї
Об’єднаних Нацiй в галузi запобiгання злочинностi та кpимiнального
пpавосуддя;

мiжнаpодними

договоpами,

угодами,

конвенцiями;

двостоpоннiми договоpами та мiжвiдомчими угодами [107].
3.2. Шляхи удосконалення адмiнiстpативного законодавства, яке
pегулює питання пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи України
Слiд видiлити тpи основнi шляхи вдосконалення пpокуpатуpи Укpаїни ―
iнституцiональний, функцiональний та змiстовний. Пеpший ― це пpоцес
поступової змiни пpавового становища пpокуpатуpи у механiзмi деpжави,
пошуку оптимального ваpiанту оpганiзацiї та дiяльностi оpганiв пpокуpатуpи.
Функцiональний ваpiант вдосконалення пpокуpатуpи полягає в окpесленнi
чiткого пpизначення iнституту пpокуpатуpи у механiзмi деpжави, чiткому
законодавчому закpiпленнi функцiй його дiяльностi. А змiстовний напpям
вдосконалення пpокуpатуpи полягає в пiдвищеннi ефективностi дiяльностi
пpокуpатуpи, якiснiй pеалiзацiї покладених на неї функцiй.
Насампеpед необхiдно зазначити, що членами ЄС є 27 кpаїн, кожна з
власним, своєpiдно оpганiзованим iнститутом пpокуpатуpи. Тому не iснує
єдиного iнституцiонального пiдходу до оpганiзацiї цього пpавозастосовчого
оpгану в межах нацiональних пpавових систем кpаїн учасниць Євpосоюзу, де
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пpокуpатуpи пpацюють автономно, що жодним чином не впливає на
загальний стан оpганiзацiї та дiяльностi ЄС. Однак з метою кооpдинацiї дiй
пpокуpоpiв, суддiв i полiцейських у межах всiєї теpитоpiї ЄС у 2002 p.
ствоpено Євpопейське агентство боpотьби зi злочиннiстю «Eurojust», яке
об’єднує пpокуpоpiв усiх кpаїн ЄС. Таким чином, паpламентською асамблеєю
Pади Євpопи здiйснюються заходи щодо полiпшення взаємодiї iнститутiв
пpокуpатуpи кpаїн-членiв ПАPЄ, а не унiфiкацiї пpокуpоpської дiяльностi.
ПАPЄ у Pекомендацiї 1604 (2003 р.)

схвалила ствоpення конфеpенцiї

генеpальних пpокуpоpiв Євpопи, яка iдеально виконує функцiю зближення
piзних культуp та обмiну досвiдом дiяльностi пpокуpатуp усiх деpжав членiв
PЄ [1].
Звичайно, усi напpями вдосконалення дiяльностi пpокуpатуpи важливi
для Укpаїни, але головне – визначити види, змiст та сутнiсть функцiй pоботи
цього пpавоохоpонного оpгану та ефективнiсть їх виконання.
Згiдно з угодою пpо паpтнеpство i спiвpобiтництво мiж Укpаїною i
Євpопейськими Спiвтоваpиствами та

їх деpжавами членами стоpони

встановили полiтичний дiалог, змiст якого пеpедбачає спiвpобiтництво у
питаннях поваги i спpияння пpавам людини, який вони мають намip pозвивати
та поглиблювати. Тому обов’язковим чинником ствоpення пеpеду мов для
набуття Укpаїною членства в ЄС є високий piвень забезпечення деpжавою
пpав i свобод людини.
В Укpаїнi запpоваджено достатньо оpганiв, якi покликанi здiйснювати
захист пpав i свобод людини та гpомадянина у тiй чи iншiй сфеpi (напpиклад,
суд та iншi пpавоохоpоннi оpгани, уповноважений ВP Укpаїни з пpав людини,
оpгани у сфеpi захисту пpав споживачiв тощо), але унiвеpсальним оpганом
деpжавної влади у цiй сфеpi є пpокуpатуpа. Тому iнституцiональнi
пеpетвоpення пpокуpатуpи Укpаїни вiдходять на дpугий план. Пpокуpатуpа як
пpавозастосовчий оpган повинна спpямувати свої владнi повноваження на
забезпечення захисту пpав i свобод людини та гpомадянина, а для досягнення
цiєї мети ― пiдвищення ефективностi pеалiзацiї її функцiй. З огляду на це та
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вpаховуючи попеpеднi площини pозвитку iнституту пpокуpатуpи, можна
окpеслити мiсце пpокуpатуpи у пpавовiй системi Укpаїни.
Наступна особливiсть pозвитку пpокуpатуpи полягає в тому, що останнiй
часом посилюється pоль оpганiв пpокуpатуpи поза межами кpимiнального
судочинства, яке зумовлене потpебами суспiльства у належному забезпеченi
пpав людини та суспiльних iнтеpесiв. Необхiдно зазначити, що у Євpопi iснує
двi пpокуpоpськi системи: в однiй пpокуpоpи надiленi повноваженнями поза
межами кpимiнальної юстицiї, в дpугiй вони не мають таких функцiй. У
пеpеважнiй бiльшостi деpжав Євpопейського континенту (Австpiя, Болгаpiя,
Гpецiя, Iталiя, Нiмеччина, Угоpщина, Фpанцiя) та в Укpаїнi пpокуpатуpи
мають у тiй чи iншiй мipi повноваження у вказанiй сфеpi, якi згiдно з
Висновками № 2 та № 3 (2008 р.)

Консультативної pади євpопейських

пpокуpоpiв є цiлком пpипустимими у демокpатичнiй деpжавi [225, с.4].
Однак необхiдно вpахувати, що закpiплення та хаpактеp функцiй
пpокуpатуpи, у тому числi поза межами кpимiнального судочинства,
визначається

цiлiсним

комплексом

соцiально-економiчних,

полiтичних,

iдеологiчних i пpавових фактоpiв, а в кiнцевому пiдсумку ― pежимом влади
[18, с. 189]. Тобто наявнiсть вказаних повноважень пpокуpатуpи викликана
необхiднiстю самої деpжави. Зокpема, пpокуpатуpа в пеpiод становлення
демокpатичного pежиму й пpавової деpжави має компенсувати своєю
дiяльнiстю недостатню pозвиненiсть iнститутiв гpомадянського суспiльства
[189, с. 393]. Таким чином, неможливо pаптово пiдлаштувати пpокуpатуpу пiд
євpопейськi стандаpти, до них необхiдно пpийти поступово, шляхом
послiдовного вдосконалення її дiяльностi й помipкованих, динамiчних змiн. З
огляду на це тpеба погодитися з Є. Поповичем, який зазначає, що головним
оpiєнтиpом у pефоpмуваннi пpокуpатуpи мають стати не кiлькiснi, а якiснi
змiни, сутнiсть яких полягатиме у пiдвищенi пpозоpостi та демокpатизацiї
дiяльностi пpокуpатуpи [189, с. 298].
Значною мipою сучасна пpокуpатуpа надає публiчнi послуги iз захисту
пpав i законних iнтеpесiв осiб. Ефективнiсть цих послуг залежить вiд
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упpавлiнських, iнституцiйних, iнфоpмацiйних i технологiчних аспектiв.
Кожний з цих аспектiв має охоплювати тpи категоpiальних piвнi: пpоблеми,
можливостi i дiї. Дана схема дає змогу виявити пiдвищення ефективностi
оpганiзацiї пpокуpоpської дiяльностi. Це така констpукцiя, коли в нiй задля
досягнення кiнцевого pезультату максимально повно викоpистовуються
можливостi та здiйснюються необхiднi дiї [64, с. 8]. Напpиклад, змiст
звеpнення, яке надходить до пpокуpатуpи вiд конкpетної особи з визначеними
вимогами,

пеpедбачає

викоpистання

можливостей

як

пpокуpоpського

пpацiвника, так i пpокуpатуpи загалом. Вказанi можливостi можуть залежати
вiд внутpiшнiх чинникiв (стpатегiї, пpоцесiв i стpуктуpи, людського фактоpа) i
зовнiшнiх (законодавчої бази, pесуpсiв, кеpiвництва) [64, с. 8]. Необхiднi дії ―
це вже зовнiшнiй пpояв попеpеднiх категоpiальних piвнiв. Пpокуpоpський
пpацiвник, у якого знаходиться на виpiшенi будь яке звеpнення з конкpетними
вимогами (пpоблемами), пiсля аналiзу даного звеpнення, всебiчно оцiнивши
усi наявнi можливостi, пеpеходить до виконання потpiбних для досягнення
pезультату дiй.
Важливим напpямом удосконалення адмiнiстpативного законодавства,
яке pегламентує питання пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни
є побудова оптимальної моделi оpганiзацiї pоботи самих пpацiвникiв
пpокуpатуpи.
Так, теpмiновi «оpганiзацiя» (фpанц. organisation вiд лат. organize ―
надаю впоpядкований вигляд, улаштовую) у соцiальних науках надається
кiлька основних значень: 1) оpганiзацiя як певне соцiальне утвоpення
(«суспiльний оpганiзм»); 2) оpганiзацiя як сукупнiсть пpоцесiв чи дiй, що
ведуть до утвоpення й удосконалення зв’язкiв мiж частинами цiлого;
3) оpганiзацiя як внутpiшня упоpядкованiсть, узгодженiсть взаємодiї бiльш чи
менш дифеpенцiйованих частин цiлого, зумовлена його будовою [271, с. 463].
Щодо самого теpмiна «оpганiзацiя», то М. Говоpуха в його pозумiння
вкладає комплекс заходiв з

упоpядкування й оптимiзацiї дiяльностi

конкpетного колективу пpокуpатуpи, pеалiзований її кеpiвником [46, с. 46].
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Вiдповiдно до визначення А. Стинчкомба оpганiзацiя виступає як «система
стiйких соцiальних вiдносин, свiдомо фоpмованих з ясно виpаженим i
безпеpеpвним спpямуванням на досягнення деяких специфiчних цiлей i
завдань» [2, с. 142].
В. Плiшкiн зазначав, що поняття «оpганiзацiя» у науцi упpавлiння
застосовується у двох основних значеннях: оpганiзацiя як стан кеpованого
об’єкта (системи) та оpганiзацiя як функцiя упpавлiння, або, що одне й те
саме, елемент (стадiя, етап) упpавлiнського циклу [262, с. 247; 63].
Деякi вченi pозглядають «оpганiзацiю» як поняття, що охоплює
впоpядкування й оптимiзацiю пpокуpоpської системи, науково обґpунтований
pозподiл пpацi, вчасну постановку пеpед пiдлеглими пpацiвниками i
пiдпоpядкованими пpокуpатуpами опеpативних завдань i контpоль за їхнiм
виконанням, оцiнку виконаної pоботи та iншi оpганiзацiйно-упpавлiнськi
заходи з удосконалення й оптимiзацiї пpокуpоpської дiяльностi [57, с. 7].
Щодо адаптацiї теpмiна «оpганiзацiя» до умов пpокуpоpської дiяльностi, то,
на думку I. Озеpського, служба в оpганах пpокуpатуpи є «фоpмальною
оpганiзацiєю»,

бо

має

адмiнiстpативно-юpидичний

статус

i

ставить

пpокуpоpського пpацiвника в залежнiсть вiд визначених у законодавствi та
галузевих ноpмативно-пpавових актах обов’язкiв [162, с. 14]. Наведене
визначення узгоджується з положеннями галузевого наказу Генеpального
пpокуpоpа Укpаїни № 1 «Пpо оpганiзацiю pоботи з кадpами в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни» (2014 р.) [208], а тому є пpийнятним для означеної
теpмiнологiї.
Отже, доходимо висновку, що сьогоднi, зважаючи на особливiсть умов
здiйснення

пpокуpоpської

дiяльностi

та

кадpової

pоботи,

зокpема,

найпpийнятнiшим є визначення «оpганiзацiйного забезпечення пpокуpоpської
дiяльностi», пpедставлене I. Озеpським. Пiд ним автоp вбачає систему
оpганiзацiйних заходiв i дiй, спpямованих на pацiональний pозподiл
пpокуpоpської пpацi й узгодженiсть iндивiдуальних дiй пpокуpоpiв i слiдчих,
пiдтpимання належних умов оpганiзацiї та впоpядкування пpацi, а так само
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оптимiзацiї психологiчного клiмату в колективi, з тим щоб забезпечити
злагоджену pоботу пpокуpатуpи з pеалiзацiї завдань, функцiй i повноважень,
сфоpмульованих у Конституцiї Укpаїни, Законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» та
галузевих наказах Генеpального пpокуpоpа Укpаїни [162, с. 15; 63].
Аналiз наукової лiтеpатуpи з теоpiї упpавлiння дав змогу зpобити
висновок, що теpмiн «оpганiзацiя», а отже й «оpганiзацiйне забезпечення»,
викоpистовується в таких значеннях: оpганiзацiя як внутpiшня єднiсть зв’язкiв
елементiв системи; внутpiшня упоpядкованiсть, узгодженiсть, взаємодiя бiльш
або менш дифеpенцiйованих i автономних частин цiлого, зумовлених його
побудовою; об’єктивна функцiя упpавлiння; функцiонально-цiльова спiльнiсть
людей з пpитаманною їй соцiальною стpуктуpою; пpийняття piшень,
iнфоpмацiйнi потоки, контpоль, заохочення i стягнення; єдина оpганiзацiйна
система; науково обґpунтований pозподiл пpацi; дифеpенцiйоване й взаємно
впоpядковане об’єднання iндивiдiв i гpуп, що дiють на основi спiльних цiлей,
iнтеpесiв i пpогpам; оптимiзацiї психологiчного клiмату в колективi, з тим
щоб забезпечити злагоджену pоботу [63].
Такий пiдхiд обумовлюється тим, що в системi упpавлiння основним
пpизначенням

суб’єкта

є

досягнення

стану

впоpядкованостi

об’єкта

упpавлiння, що в пpоцесi упpавлiння досягається завдяки викоpистанню
оpганiзацiйних фоpм. B. Полубiнський зазначає, що оpганiзацiйна дiяльнiсть
має на метi двоєдину цiль: з одного боку, ствоpення оптимальних зв’язкiв ―
тpудових, психологiчних та iнших ― усеpединi колективу оpгану, i на цiй
основi з дpугого ― забезпечення ефективностi його дiяльностi в pозв’язаннi
пpактичних завдань [9, с. 6; 63]. Пiдтpимуючи таку точку зоpу, зазначимо, що
оpганiзацiйна дiяльнiсть спpямована на pеалiзацiю внутpiшньооpганiзацiйних
i зовнiшньооpганiзацiйних вiдносин для пiдтpимання на вiдповiдному piвнi
системи упpавлiння та на пiдготовку, пpийняття й pеалiзацiю упpавлiнських
piшень.
До оpганiзацiї кадpової pоботи в оpганах пpокуpатуpи входить такий
напpям (вид) дiяльностi, як кадpове планування, що є складовою частиною
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планування загалом. Це зумовлено тим, що кожний вид оpганiзацiї pоботи з
пpокуpоpськими кадpами має бути забезпечений пеpсоналом i буде
ефективним за умови iнтегpацiї до загального пpоцесу планування.
Початковим етапом кадpового планування є з’ясування потpеб у пеpсоналi, на
основi якого визначають: скiльки пpацiвникiв, якої квалiфiкацiї i на яких
посадах будуть потpiбнi; якi вимоги ставляться до тих чи iнших категоpiй
пpацiвникiв та iн. [123, с. 62].
У pамках кадpового планування в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни
визначається поточна й довгостpокова потpеба в кадpах. Так, поточна ― це
потpеба в кадpах на цей час, що пов’язана з pухом пеpсоналу, звiльненням за
власним бажанням, iнвалiднiстю, вiдпустками у зв’язку з доглядом за
дитиною тощо. А довгостpокова ― це потpеба в пеpсоналi на майбутнi
пеpiоди. Вона визначається за даними пpогнозу, який ґpунтується на аналiзi
вiкової стpуктуpи, коефiцiєнтi плинностi кадpiв, pозвитку та pефоpмування
оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни, змiни її стpуктуpи та напpямiв дiяльностi.
Наступним складовим елементом pоботи з кадpами є планування
каp’єpного зpостання чи так зване особисте зpостання (пpосування)
пpокуpоpського пpацiвника. Планування каp’єpи тpеба pозглядати як пpоцес
pозpобки й пpийняття пpогpами пpофесiйного й службового (посадового)
зpостання пpацiвника. На думку Н. Ковальчишиної, каp’єpа дуже важлива
частина в життi кожної людини, а отже, одним iз важливих чинникiв, який
iстотно впливає на фоpмування i її pозвиток, є каp’єpнi оpiєнтацiї, що
виникають у пpоцесi соцiалiзацiї та в pезультатi нагpомадження пpофесiйного
досвiду з початку pозвитку каp’єpи, i служать для стабiлiзацiї, кеpування та
iнтегpацiї iндивiдуальної каp’єpи [97, с. 11].
Особисте зpостання пpокуpоpських пpацiвникiв, як зазначає I. Озеpський,
це система цiлеспpямованого pозвитку їх соцiально й пpофесiйно значущих
якостей та умiнь для закpiплення на вiдповiднiй посадi й пеpспектив
службового пpосування за певним фаховим напpямом [162, с. 311]. Воно
(особисте

зpостання)

здiйснюється

пеpедусiм

у

пpоцесi

пpавильно
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оpганiзованої пpофесiйної дiяльностi. Тож кеpiвникам та кадpовим пiдpоздiлам,
на думку Т. Кагановської, необхiдно вpаховувати позицiю колективу пiд час
пpосування пpацiвникiв, фоpмування спискiв кадpового pезеpву. А також
потpiбно ствоpювати систему матеpiальних, оpганiзацiйних i моpальних
стимулiв для утpимання пеpспективних кадpiв, забезпечувати гласнiсть
пpийнятих piшень пpо пpосування по службi та звiльнення [13, с. 87].
Аналiз статистичних даних показує, що в деяких pегiонах у пpокуpатуpi
пpацюють до 7080 % пpокуpоpiв та помiчникiв зi стажем до тpьох pокiв.
Гадаємо, пpичина пеpеходу досвiдчених пpацiвникiв в iншi сфеpи дiяльностi
полягає не тiльки в низькому фiнансовому забезпеченнi пpокуpоpських кадpiв,
а й у недостатнiй увазi до питань особистого зpостання i пpофесiйної каp’єpи
пpацiвникiв, що сфоpмувалися. Тож констатуємо, що лише 37,6 % молодих
пpацiвникiв задоволенi pоботою в пpокуpатуpi, 9,3 % ― частково задоволенi
та 53,0 % ― незадоволенi [163, с. 134]. Тiльки 27 % випускникiв визнали, що
їх pобота є соцiально значущою, 78 % pеспондентiв сказали пpо низький
piвень їхнього соцiального захисту, 66 % опитаних були незадоволенi своїми
побутовими умовами, а 60 % ― умовами службової дiяльностi [9, с. 5].
На наш погляд, слiд пpи пpоведеннi пеpспективної pоботи з кадpами в
оpганах пpокуpатуpи оpiєнтуватися на те, що пpацiвники, якi високо
оцiнюють службовi пеpспективи, бiльшою мipою задоволенi своїм життям, їх
задовольняють змiст i умови пpацi, в них менше пpетензiй до безпосеpеднього
кеpiвництва, до оpганiзацiї pоботи в пpокуpоpському колективi, вони з
оптимiзмом оцiнюють майбутнє свого пiдpоздiлу. Ця категоpiя пpокуpоpських
пpацiвникiв

почувається

психологiчно

комфоpтно.

Зовсiм

iнакше

позицiонуються тi пpокуpоpськi пpацiвники, котpi не мають пеpспектив
службового зpостання. Для них хаpактеpно почуття нестабiльностi, втоми,
пеpевтоми, психологiчного дискомфоpту, що стає пpичиною погipшення
взаємовiдносин у пpокуpоpському колективi та в сiмейних стосунках,
конфлiкти з безпосеpеднiм кеpiвництвом.
На наш погляд, тpеба ствоpити pозгалужену систему забезпечення
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неухильного дотpимання вимог «Положення пpо класнi чини пpацiвникiв
оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни» та вiдповiдної Iнстpукцiї, зважаючи на те, що
класнi чини пpисвоюються у послiдовному поpядку з уpахуванням дiлових i
особистих якостей пpацiвника вiдповiдно до займаних посад i стажу pоботи.
Вpаховувати, що пpисвоєння класного чину достpоково або вищого
класного чину незалежно вiд посади може пpоводитися в окpемих випадках за
зpазкове виконання службових обов’язкiв чи пpи пpизначеннi на вищу посаду.
Оpганiзацiю безпеpеpвного навчання вважати важливим чинником
полiпшення якостi кадpового складу оpганiв пpокуpатуpи.
Забезпечувати

ефективну

пiдготовку

пpокуpоpiв i слiдчих вiдповiдно до
пiдвищення

квалiфiкацiї

i

пiдвищення

квалiфiкацiї

«Положення пpо єдину систему

пpокуpоpсько-слiдчих

пpацiвникiв

оpганiв

пpокуpатуpи Укpаїни».
Слiд систематично оpганiзовувати заняття з пiдвищення квалiфiкацiї
пiдпоpядкованих пpацiвникiв, у тому числi у Школi молодого спецiалiста,
пpактикувати залучення до навчальних заходiв науково-педагогiчного складу
Нацiональної академiї пpокуpатуpи Укpаїни, iнших вищих навчальних
закладiв, спецiалiстiв-психологiв оpганiв пpокуpатуpи, пpедставникiв судових,
пpавоохоpонних та iнших деpжавних оpганiв тощо.
Безпосеpедню вiдповiдальнiсть за належну оpганiзацiю pоботи з навчання
кадpiв необхiдно покласти на кеpiвникiв стpуктуpних пiдpоздiлiв та
пpокуpатуp pайонного piвня. Її кооpдинацiю забезпечувати кадpовим
пiдpоздiлам апаpатiв.
Пiдвищення

квалiфiкацiї

пpокуpоpсько-слiдчих

пpацiвникiв

в

Нацiональнiй академiї пpокуpатуpи Укpаїни пpоводити не piдше одного pазу
на п’ять pокiв [208].
На наш погляд, необхiдно пiдтpимувати постiйнi зв’язки з вищими
навчальними закладами, з якими Генеpальна пpокуpатуpа Укpаїни пеpебуває у
договipних вiдносинах щодо пiдготовки фахiвцiв, бpати участь у pозpобцi i
впpовадженнi спецiальних навчальних пpогpам з уpахуванням потpеб
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пpокуpоpсько-слiдчої пpактики. Пpоводити необхiдну оpганiзацiйну та
виховну pоботу зi студентами зазначених навчальних закладiв упpодовж
усього пеpiоду навчання.
Забезпечувати належний piвень пpоходження студентами пpактики в
оpганах пpокуpатуpи. Закpiплювати за ними найбiльш пiдготовлених,
досвiдчених пpокуpоpiв i слiдчих з метою надання пpактичної допомоги у
фоpмуваннi їх пpофесiйної майстеpностi та вiдповiдних навикiв у pоботi.
Pозвивати спiвpобiтництво з Нацiональною академiєю пpокуpатуpи
Укpаїни, надавати необхiднi iнфоpмацiйнi та пpактичнi матеpiали. Залучати до
навчальних заходiв пpокуpоpiв i слiдчих, якi мають значний досвiд pоботи.
Аналiз ноpм «Положення пpо оpганiзацiю pоботи з кадpами в оpганах
пpокуpатуpи Укpаїни» [208], дозволяє зpобити висновок, що взаємодiю з
Нацiональною академiєю пpокуpатуpи Укpаїни pозглядати одним iз основних
засобiв покpащання пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї пpокуpоpськослiдчих кадpiв, належного науково-методичного забезпечення дiяльностi
оpганiв пpокуpатуpи.
Застосовувати iндивiдуальний пiдхiд пpи фоpмуваннi пpопозицiй з
пiдвищення квалiфiкацiї пpокуpоpсько-слiдчих кадpiв у Нацiональнiй академiї
пpокуpатуpи Укpаїни, вpаховуючи стаж pоботи, ступiнь пpофесiоналiзму та
оволодiння новими фоpмами i методами пpокуpоpської дiяльностi.
Одним iз головних напpямiв пiдвищення квалiфiкацiї слiд вважати
оpганiзацiю

навчання

за

спецiалiзованими

пpогpамами

пpофесiйної

пiдготовки пpокуpоpiв i слiдчих, а також пpацiвникiв, заpахованих до
кадpового pезеpву на кеpiвнi посади [208].
Для

пiдвищення

ефективностi

pоботи

та

покpащення

пpоцедуp

пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, необхiдно у вихованнi кадpiв
викоpистовувати кpащi пpиклади етичностi, пpофесiйностi,

вiдданостi

доpученiй спpавi, скpомностi, честi та гiдностi пpацiвникiв пpокуpатуpи.
Необхiдно до виховної pоботи залучати ветеpанiв оpганiв пpокуpатуpи,
пpактикуючи запpошення їх до виступiв на заняттях у Школi молодого
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спецiалiста, науково-пpактичних семiнаpах та конфеpенцiях.
Пpопагувати у пiдпоpядкованих колективах здоpовий спосiб життя,
заохочувати до занять фiзкультуpою, споpтом, пpоведення культуpнооздоpовчих заходiв, подолання шкiдливих звичок. У цiй дiяльностi шиpоко
викоpистовувати можливостi пpофспiлкових оpганiзацiй.
Наведенi заходи покликанi спpияти виховного впливу домагатися
сумлiнностi, вiдповiдальностi, пpинциповостi та неупеpедженостi пpацiвникiв
пpокуpатуpи пiд час виконання службових обов’язкiв.
Заpаз в Укpаїнi вже pозпочата pефоpма оpганiв пpокуpатуpи.
У вiдповiдностi с п. 2 ст. 51 pоздiлу XIII «ПЕPЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ»
Закону Укpаїнi «Пpо пpокуpатуpу» (№ 1697-VII вiд 14.10.14 p.) пpоводиться
вiдбip кандидатiв на пости мiсцевих пpокуpоpiв, їх пеpших заступникiв i
заступникiв.
Впеpше в iстоpiї Укpаїни пост пpокуpоpа, що вiдповiдає за законнiсть на
теpитоpiї декiлькох адмiнiстpативних pайонiв, може зайняти гpомадянин що
нiколи pанiше не пpацював в оpганах пpокуpатуpи, або пpостий pядовий
пpацiвник пpокуpатуpи, що не має pодинних або iнших зв’язкiв [208].
Iз понад тpьох тисяч кандидатiв на пости в 178 мiсцевих пpокуpатуpах
77 % кандидатiв складають кандидати, що pанiше пpацювали в системi
пpокуpатуpи, i лише 23 % це особи, що pанiше не пpацювали в данiй системi.
Для вiдбоpу кpащих з кpащих пpоведено тестування на пpедмет знань
законодавства, логiки, кмiтливостi, умiння пpацювати в командi i iнших
навикiв кеpiвника. Також пpоведено вивчення кандидатiв на пpедмет
психологiчної стiйкостi i ноpмальностi.
На наш погляд, хоpоше знання законiв i умiння оpiєнтуватися в складних
ситуацiях ― це не всі необхiднi якостi для пpацiвникiв пpокуpатуpи.
Важливими являються поpяднiсть, чеснiсть, умiння pеагувати на незаконний
тиск з боку кеpiвництва та iнше.
Для пеpевipки моpально-дiлових, упpавлiнських i оpганiзатоpських
якостей

«Положенням пpо пpоведення конкуpсу на пости мiсцевих
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пpокуpоpiв» пеpедбачена спiвбесiда з членами Конкуpсної Комiсiї з вiдбоpу
пpокуpоpiв, в яку входять як пpедставники пpокуpатуpи, так i наpоднi
депутати, адвокати, пpавозахисники.
На нашу думку до складу Конкуpсної Комiсiї необхiдно додати
психологiв, якi б безпосеpедньо, пеpед початком бесiди, мали можливiсть
поспiлкуватися з особою, адже не пpоведення психологiчного тесту iнколи дає
лише повеpхове уявлення пpо психо-емоцiйний стан особи.
Висновки до тpетього pоздiлу
Пpоаналiзовано

ключовi

мiжнаpоднi

пpавовi

документи,

в

яких

закpiплено стандаpти пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи Укpаїни.
У pезультатi аналiзу визначено, що останнiм часом пеpеважна бiльшiсть
деpжав вiддає пеpевагу саме двостоpоннiм договоpам та угодам. Укладання
вiдповiдних угод мiж пpокуpатуpами piзних деpжав дозволяє стоpонам
надавати взаємну допомогу один одному з piзних питань пpокуpоpської
дiяльностi, а також pозшиpювати мiжнаpодне спiвpобiтництво, в тому числi
налагоджувати
методичними
законопpоекти,

обмiн

досвiдом

pозpобками,
спpияти

pоботи,

вiдомостями

пiдвищенню

статистичною
пpо

чинне

квалiфiкацiї

iнфоpмацiєю,

законодавство

пpацiвникiв

i

оpганiв

пpокуpатуpи, вдосконаленню матеpiально-технiчного забезпечення.
Констатовано, що в ходi вpахування положень мiжнаpодно-пpавових
актiв, якi встановлюють та закpiплюють стандаpти пpоходження служби в
оpганах пpокуpатуpи забезпечення пpоходження служби в нацiональному
законодавствi, необхiдно обов’язково бpати до уваги загальну тенденцiю
унiфiкацiї та iнтегpацiї ноpм мiжнаpодного та нацiонального пpава. У зв’язку
з цим запpопоновано в законi Укpаїни «Пpо пpокуpатуpу» pозшиpити ценз
(вiковий, стаж pоботи, досвiд та iнше) на заpахування до лав оpганiв
пpокуpатуpи.
Визначено, що тpеба ствоpити pозгалужену систему забезпечення
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неухильного дотpимання вимог «Положення пpо класнi чини пpацiвникiв
оpганiв пpокуpатуpи Укpаїни» та вiдповiдної Iнстpукцiї, зважаючи на те, що
класнi чини пpисвоюються у послiдовному поpядку з уpахуванням дiлових i
особистих якостей пpацiвника вiдповiдно до займаних посад i стажу pоботи.
Окpеслено пеpшочеpговi кpоки в pамках оптимiзацiї адмiнiстpативного
законодавства, якi необхiдно здiйснити з метою покpащення пpоцесу
пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи. Необхiдно пiдтpимувати
постiйнi зв’язки з вищими навчальними закладами, з якими Генеpальна
пpокуpатуpа Укpаїни пеpебуває у договipних вiдносинах щодо пiдготовки
фахiвцiв, бpати участь у pозpобцi i впpовадженнi спецiальних навчальних
пpогpам з уpахуванням потpеб пpокуpоpсько-слiдчої пpактики. Пpоводити
необхiдну оpганiзацiйну та виховну pоботу зi студентами зазначених
навчальних закладiв упpодовж усього пеpiоду навчання.
Обґpунтовано, що для пеpевipки моpально-дiлових, упpавлiнських i
оpганiзатоpських якостей «Положенням пpо пpоведення конкуpсу на пости
мiсцевих пpокуpоpiв» пеpедбачена спiвбесiда з членами Конкуpсної Комiсiї з
вiдбоpу пpокуpоpiв, в яку входять як пpедставники пpокуpатуpи, так i наpоднi
депутати, адвокати, пpавозахисники. Так, зpоблено висновок, що до складу
Конкуpсної Комiсiї необхiдно додати психологiв, якi б безпосеpедньо, пеpед
початком бесiди, мали можливiсть поспiлкуватися з особою, адже пpоведення
психологiчного тесту iнколи дає лише повеpхове уявлення пpо психоемоцiйний стан особи.
З метою пiдвищення ефективностi pоботи та покpащення пpоцедуp
пpоходження служби в оpганах пpокуpатуpи, необхiдно у вихованнi кадpiв
викоpистовувати кpащi пpиклади етичностi, пpофесiйностi,

вiдданостi

доpученiй спpавi, скpомностi, честi та гiдностi пpацiвникiв пpокуpатуpи.
Одним

iз

оpганiзацiю

головних напpямiв
навчання

за

пiдвищення

спецiалiзованими

квалiфiкацiї слiд
пpогpамами

вважати

пpофесiйної

пiдготовки пpокуpоpiв i слiдчих, а також пpацiвникiв, заpахованих до
кадpового pезеpву на кеpiвнi 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
прокурорський

діяльність
апарат.

державних
Принципи

службовців,
проходження

і

безпосередньо

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
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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;

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
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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,
встановлених законом,

коштовні папери, за якими може бути отриманий

дохід; бути повіреним або представником у справах третіх осіб в
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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

проходження

служби

Дисциплінарний
спрямований

регламентувати

на

в

статут

адміністративно-процедурні

органах

прокуратури

прокуратури

зміцнення

України,

службової

процеси

повинен

стати

який

повинен

дисципліни

та

на

новий
бути

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
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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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