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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Фундаментальні перетворення, які 

на даний час тривають в органах прокуратури України, визначили низку 

складних та проблемних питань, які виникають під час відбору, 

розстановки та переміщення кадрів, а також у ході їх професійного 

навчання та підвищення кваліфікації в умовах реформування суспільства. 

Слід наголосити, що на користь актуальності даної проблематики свідчить 

і той факт, що обрана тема дисертації зумовлюється складністю 

визначення поняття «адміністрування кадрової роботи», а також 

відсутністю комплексного наукового аналізу організаційно-правових 

питань адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури в 

контексті сучасних вимог.  

Термін «адміністрування кадрової роботи» в органах прокуратури 

України, на превеликий жаль, сьогодні не є достатньо поширеним у науці 

та законодавчій практиці, тому потребує фундаментального вивчення та 

аналізу не тільки як незалежний і самостійний об'єкт дослідження, а й в 

умовах його взаємозв’язку з іншими правовими явищами, що має привести 

до досягнення важливої мети – належного функціонування системи 

правоохоронних органів, що полягає в охороні прав і законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб.  

Враховуючи відсутність всебічних, ґрунтовних та вичерпних 

наукових досліджень, присвячених вказаному питанню, слід зазначити, що 

необхідність системного дослідження та його важливість для прийняття 

законних й обґрунтованих рішень у процесі реформування системи 

органів прокуратури України, що триває на цей час в Українській державі, 

свідчить про актуальність обраної теми. 

Суттєвий внесок у дослідження сфери кадрового забезпечення 
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державних органів зробили у своїх працях В.Б. Авер`янов, Ю.П. Битяк, 

Л.М. Давиденко, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, В.А. Комаров, В.П. Корж, 

В.І. Малюга, М.І. Мичко, І.В. Озерський, С.В. Пєтков, Є.М. Попович, 

А.О. Селіванов, В.К. Шкарупа та ін. Науковим підґрунтям для розкриття 

правових засад кадрової роботи в органах прокуратури можуть слугувати 

праці таких відомих учених, як М.Г. Алєксандров, Б.К. Бегічев, 

Л.Ю. Бугров, В.Я. Гоц, В.В. Жернаков, С.О. Іванов, А.М. Лушніков, 

С.П. Маврін, А.Р. Малюк, К.Ю. Мельник, Ю.П. Орловський, 

А.Ю. Пашерстник, О.С. Пашков, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, В.Г. Ротань, О.В. Смирнов, В.М. Толкунова та ін. 

Системне дослідження наукових праць яскраво демонструє, що проблеми 

кадрової роботи в органах прокуратури України вивчалися лише загально, 

а її окремі системні елементи залишилася поза увагою вчених. Наприклад, 

питанню прийняття працівників на роботу до органів прокуратури 

України не приділялась достатня увага. Отже, на даний час залишається 

невирішеною низка актуальних проблем забезпечення адміністрування 

кадрової роботи, властивих системі органів прокуратури, зокрема: 

1) непослідовність у кадровій політиці щодо призначень та переміщень 

працівників; 2) формальний та недосконалий підхід до підбору кандидатів 

на зайняття вакантних прокурорських посад; 3) непроведення атестації для 

правильної оцінки результатів роботи працівника, відсутність мотивації, 

повна деморалізація кадрів; 4) низька якість професійної підготовки 

працівників, недосконала система підвищення кваліфікації; 

5) незбалансованість організаційно-штатної роботи, поділу навантаження 

між різними структурними підрозділами органів прокуратури; 6) постійне 

зростання кількості ганебних вчинків, скоєних працівниками прокуратури, 

падіння рівня довіри до органів прокуратури тощо. 

Таким чином, у теоретичному та організаційно-методологічному 

підґрунті кадрової роботи в органах прокуратури спостерігаються значні 
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прогалини. Це спонукає до вибору теми дослідження та обумовлює її 

актуальність.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого згідно з цільовою 

комплексною програмою «Конституційно-правові проблеми забезпечення 

верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в 

Україні» на 2011-2015 рр. (номер державної реєстрації 0111U000966). 

Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого від 

07.09.2012, протокол № 1, й уточнена на засіданні вченої ради 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

(протокол № 7 від 27.03.2015).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

встановлення сутності, правового забезпечення, структурно-

функціональних особливостей елементів процесу адміністрування роботи 

з кадрами в органах прокуратури, а також основних напрямів оптимізації 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури. 

Для досягнення поставленої мети основна увага була приділена 

вирішенню таких задач: 

 розглянути в історико-правовому аспекті становлення та розвиток 

правового регулювання роботи з кадрами в органах прокуратури; 

 вивчити стан наукової проблематики та напрями сучасних 

наукових розробок щодо адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури; 

 визначити систему цілей, напрямів, форм і методів процесу 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури; 

 сформулювати принципи відбору кадрів для органів прокуратури, 

їх розстановки та виховання; 
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 розкрити структуру (елементи) адміністрування роботи з кадрами 

в органах прокуратури та охарактеризувати її;  

 здійснити аналіз правового забезпечення адміністрування роботи 

з кадрами в органах прокуратури в України;  

 з’ясувати сукупність правових норм, що регламентують порядок 

проходження служби в органах прокуратури та організацію роботи з 

кадрами, виходячи з їхнього змісту; 

 систематизувати характерні риси кадрової роботи із внутрішнім 

кадровим резервом; 

 узагальнити міжнародний досвід адміністрування роботи з 

кадрами; 

 окреслити проблеми та розробити рекомендації щодо їх 

вирішення, спрямовані на оптимізацію законодавства з питань 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

процесі здійснення адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури України. 

Предметом дослідження є процес адміністрування роботи з кадрами 

в органах прокуратури України. 

Методи дослідження. У процесі проведення дослідження 

застосовувалися такі методи наукового пізнання: діалектичний, 

застосування якого дозволило, по-перше, дослідити сутність, зміст і місце 

роботи з кадрами в адміністративному процесі (підрозділ 1.1); по-друге, 

з’ясувати управлінську сутність адміністрування роботи з кадрами в 

органах прокуратури (підрозділи 1.1, 1.2); формально-логічний метод 

використовувався як універсальний спосіб аргументування (підрозділи 1.1, 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2); історико-порівняльний метод дозволив 

прослідити становлення і розвиток правового забезпечення роботи з 

кадрами, а порівняно-правовий використовувався при зіставленні 
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вітчизняного законодавства щодо адміністрування роботи з кадрами з 

відповідними нормами законодавства інших держав (наводиться 

відповідна практика, яка має місце у США, Японії, Західній Європі) 

(підрозділи 1.1, 3.2); формально-юридичний аналіз норм чинного 

адміністративного законодавства дозволив виявити властиві процесу 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України 

переваги та недоліки, а також сформулювати пропозиції щодо 

вдосконалення правового регулювання основних елементів 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1, 3.2); статистичний метод використовувався для 

дослідження, аналізу та узагальнення офіційної статистичної інформації, а 

також іншої інформації, яка становить предмет дослідження  (підрозділ 

1.1, 2.1, 2.2, 2.3). Вимоги формальної логіки стосовно послідовності, 

несуперечності та обґрунтованості були враховані при формулюванні 

висновків та пропозицій відповідно до мети даного дисертаційного 

дослідження.  

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених із загальної теорії та історії держави і права, 

адміністративного, кримінального, конституційного права, державного 

будівництва, філософії.  

Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження стали 

фундаментальні знання науки адміністративного права, теорії управління, 

загальної теорії держави і права, конституційного права, філософії, що 

сформульовані у працях як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців, 

енциклопедична юридична література.     

Висновки дисертації ґрунтуються на положеннях Конституції та 

законів України, інших нормативно-правових актів органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, а також ратифікованих Україною 

міжнародно-правових документів, що регулюють відносини у сфері 
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функціонування органів прокуратури. 

Емпіричну базу дослідження склали матеріали реалізації на практиці 

процесу адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури 

Полтавської області України, а також особиста участь здобувача у даній 

діяльності. Обсяг узагальнених практичних матеріалів дозволяє дійти 

висновку про достовірність й обґрунтованість висновків, наданих у 

дисертаційному дослідженні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є комплексним монографічним дослідженням, яке значно 

розширює теоретичні і практичні проблеми реалізації процесу 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України. За 

результатами проведеного дослідження сформульовано й обґрунтовано 

нові теоретичні положення, висновки та пропозиції, що виносяться на 

захист, зокрема: 

уперше: 

  простежено історико-правові аспекти становлення та розвитку 

(генезис) правового регулювання роботи з кадрами в органах прокуратури 

України, на підставі чого зроблено висновок, що фактично існують 5 

етапів зазначеного історичного процесу: 1) зародження інституту 

прокуратури (1578-1722); 2) інститут прокуратури в Російської імперії 

(1722-1917 рр.); 3) органи прокуратури УНР (1917-1922 рр.); 4) органи 

прокуратури СРСР (1922-1991 рр.); 5) прокуратура незалежної України 

(1991-2015 рр.); 

 надано авторське визначення поняття «адміністрування роботи з 

кадрами в органах прокуратури» як системного явища, пов'язаного з 

цілеспрямованою дією на людей з приводу їх спільної діяльності щодо 

досягнення поставлених цілей. Стосовно кадрів органів прокуратури 

адміністрування спрямоване на формування зразка «працівника 

прокуратури», створення уявлення про якості, якими він повинен 
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володіти, шляхи та способи його підготовки для роботи в органах 

прокуратури, а також розстановку відібраних кадрів, та в результаті 

організацію колективу, спроможного ефективно використовувати свої 

здібності для вирішення завдань, поставлених перед органами 

прокуратури. 

 здійснено вивчення та глибокий аналіз нормативно-правових 

актів, що регламентують процес адміністрування роботи з кадрами в 

органах прокуратури; 

 удосконалено:  

 концептуальні підходи до класифікації та структурно-правової 

характеристики основних елементів адміністрування роботи з кадрами в 

органах прокуратури України; 

 підходи до аналізу адміністративно-правового забезпечення 

здійснення кадрової політики в органах прокуратури України; 

 дістало подальшого розвитку:  

 підходи до визначення структури та змісту процесу обліку, 

аналізу та оцінки кадрів в органах прокуратури; 

 наукові погляди щодо відбору, розміщення та виховання кадрів 

для органів прокуратури; 

 положення про те, що в новітніх умовах функціонування 

Української держави на перший план висувається необхідність 

застосування таких адміністративно-правових заходів, що надають 

можливість не тільки попередити або припинити як правопорушення, так і 

загрозу у сфері державної безпеки, залагодити конфлікт, але й не містять 

конкретного покарання для особи, тобто адміністративно-запобіжних і 

припиняючих заходів; 

 основоположні ознаки кадрової роботи з внутрішнім кадровим 

резервом; 

 пропозиції щодо законодавчого регулювання шляхів підвищення 
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ефективності процесу адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури України. 

Практичне значення одержаних результатів обумовлено 

положеннями наукової новизни та можливістю використання окремих 

висновків у правотворчій, правозастосовній, практичній та науковій 

діяльності, а саме: 

 у правотворчому процесі – при вдосконаленні положень чинного 

законодавства з питань діяльності органів прокуратури України;  

 у навчальному процесі – під час викладання навчальних курсів 

адміністративного права у вищих та інших навчальних закладах, а також 

для підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури, при 

підготовці підручників, навчальних посібників та методичних 

рекомендацій (акт впровадження Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого від 18.04.2016); 

 правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

діяльності органів прокуратури України та інших суб’єктів 

правоохоронної діяльності (акт впровадження прокуратури Полтавської 

області від 07.04.2016).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертації доповідалися та обговорювалися на науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема: «Інформаційне 

суспільство: нова роль держави, бізнесу та громади» (Сімферополь, 2012); 

«Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» (Запоріжжя, 

2013); «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (Харків, 2014); 

«Сучасний стан та перспективи розвитку сектора безпеки України» 

(Харків, 2015); «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (Харків, 2015).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

викладені в шести наукових статтях, п’ять з яких опубліковано у наукових 
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фахових виданнях України (одна стаття у виданні України («Публічне 

право») включена до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus 

International» (Варшава, Польща) та одна стаття у зарубіжному науковому 

виданні, а також у п’яти тезах доповідей і повідомлень на конференціях, 

семінарах, круглих столах. 
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Розділ 1 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАֺННЯ РОБОТИ З КАДРАМИ  

В ОРГАНАХ ПРОКУРАТֺУРИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Становлеֺння та розвиток правовогֺо забезпечֺення роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури 

 

Як відомо, жодне наукове досліджеֺння неможливֺе без аналізу його 

історичнֺого розвитку. Відразу ж зазначиֺмо, що становлеֺння й розвиток 

правовогֺо забезпечֺення роботи з кадрами в органах прокуратֺури залежить як 

від особливоֺстей конкретнֺої історичнֺої епохи, етапу розвитку України, так і 

від нормативֺно-правової бази, яку використֺовувала прокуратֺура на різних 

історичнֺих етапах свого становлеֺння та розвитку.   З огляду на це історико-

правовий аналіз забезпечֺення роботи з кадрами в органах прокуратֺури буде 

здійсненֺо нами, по-перше, залежно від особливоֺстей розвитку певної 

історичнֺої епохи, розвитку соціальнֺо-політичних та економічֺних відносин у 

нашій державі, її державноֺго устрою тощо; по-друге – від особливоֺстей 

історикоֺ-правових періодів розвитку інститутֺу прокуратֺури в Україні. Таким 

чином, становлеֺння й розвиток правовогֺо забезпечֺення роботи з кадрами в 

органах прокуратֺури нерозривֺно пов’язані зі створеннֺям і розвиткоֺм самої 

системи прокуратֺури як державноֺї інституцֺії, яка має тривалу історію. 

Перейдемо до безпосерֺеднього вирішеннֺя сформульֺованих вище 

завдань. Теоретикֺо-історичні аспекти правовогֺо забезпечֺення роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури майже не висвітлюֺвались у роботах 

науковціֺв. Частіше за все вони були розглянуֺті незалежнֺо один від одного. 

Так, у працях В.Б.Авер’янова, В.С.Бабкової, Б.А.Гаєвського, В.Н.Гусарова, 

В.І.Лугового, М.В.Косюти, М.І.Мичка, В.В.Сухоноса, В.В.Цвєткова, 

П.В.Шумського були досліджеֺні історикоֺ-теоретичні аспекти роботи з 
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кадрами в органах прокуратֺури, подана диференцֺіація науково-

методологічних підходів, аргументֺувалися положеннֺя, згідно з якими 

кадрове забезпечֺення постає як проблема комплексֺна, що має вирішуватися 

на всіх рівнях управлінֺня [узагал. за 21; 69; 103; 119; 120].  

Процес становлення адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури зазнав суттєвих змін. Це можна пояснити кількома причинами. 

Перша зумовлена тим, що прокуратура, як державний орган, зазнає змін і 

трансформується разом із державою. Як свідчить історія держави і права 

України, тільки за останні триста п’ятдесят років державно-правова система 

України радикально змінювалася щонайменше чотири рази. Другою 

причиною, що мала значний вплив на становлення правового забезпечення 

адміністрування  роботи з кадрами в органах прокуратури, є те, що 

інформаційні технології швидко змінюються і розвиваються, особливо 

протягом останніх років. Усе це безпосередньо відбивається на розвитку 

інституту прокуратури в Україні і, як наслідок, на її правовому забезпеченні 

роботи з кадрами. 

Генезис створення та діяльності оргнаів прокуратури цікавив багатоьх 

учених. Цьому питанню приділяли увагу М.Бурбіка, Л.Грицаєнко, 

В.Кравчук, В.Лакизюк, О.Литвак, М.Муравйов, М.Мичко, Є.Попович, 

М.Потебенько, М.Руденко, Г.Середа, М.Сірий, В.Сухонос, П.Шумський та 

ін. 

Історію розвитку правовогֺо забезпечֺення роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури можна поділити на кілька періодів. Вважаємо, що при 

розв’язанні цього питання необхіднֺо виходити з того, що прокуратֺура є 

ланкою конкретнֺої державноֺ-правової системи і її радикальֺна зміна 

відбуваєֺться разом зі зміною останньоֺї. 

Так, М. Мичка зазначає, що даний процес охоплює чотири історикоֺ-

правових періоди: період перебуваֺння України у складі Російськֺої імперії 

(1722–1917 рр.); період Українсьֺкої Народної Республіֺки (1917–1922 рр.); 

радянськֺий період (1922– 1991 рр.) та пострадяֺнський період (сучасний) [37, 
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с. 26 – 35]. 

Б. Ференц поділяє історію становлення органів прокуратֺури України на 

три історичнֺі етапи. За основний критерій поділу вченим взято період 

існування СРСР,  тож він виокремлює дорадянсֺький, радянськֺий та 

пострадяֺнський етапи розвитку органів прокуратури.   

Є.Попович, класифікֺуючи розвиток прокуратֺури, поділяє його на п’ять 

історикоֺ-правових періодів: період перебування Правоберֺежжя України у 

складі Речі Посполитֺої (1578 – 1795рр.); період перебування України у складі 

Російськֺої імперії (1722 – 1917 рр.); період УНР (1917 – 1922 рр.); 

радянськֺий період (1922 –1991рр.) і період незалежнֺої Українсьֺкої держави, 

який починаєтֺься з 1991 р. Включення першого періоду до цієї періодизֺації 

автор обґрунтоֺвує тим, що з початку 17 століття Правоберֺежжя України 

перебуваֺло у складі Речі Посполитֺої, а Лівобереֺжжя – у складі Російськֺої 

імперії, тож прокуратֺура як ланка правової системи зазанавала впливу різних 

державниֺх утворень [135].  

Окрім того, В. Сухонос, В. Лакизюк, Л. Грицаєнкֺо і М. Руденко 

вважають за потрібне починати вивчення історії органів прокуратֺури 

України, виокремлюючи період найдавніֺших часів; період часів царизму, 

період Українсьֺкої Центральֺної Ради (УНР), період Українсьֺкої Держави 

(Гетьманату), період відновлеֺної УНР (Директорії), радянськֺий та 

пострадяֺнський періоди [186].  

На думку російського вченого В.Галузо, можна виділити чотитри 

періоди становлення інституту прокуратури: влада прокурорֺа Російськֺої 

імперії (22 жовтня 1721 р. – 3 березня 1917 р.); влада прокурорֺа в Російськֺій 

республіֺці (3 березня 1917 р. – 26 жовтня 1917р.); влада прокурорֺа в 

Радянськֺій Республіֺці (26 жовтня 1917р. – 12 грудня 1991 р); влада 

прокурорֺа в Російськֺій Федераціֺї (з 1991 р.). В.Галузо стверджуֺє, що 

сьогодні альтернаֺтиви прокурорֺській владі не існує, а тому поки не час вести 

розмову про ліквідацֺію інститутֺу прокуратֺури; він також критикує судження 

науковціֺв, які пропонуюֺть «розчинити» прокуратֺуру в інших органах 
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державноֺї влади [34, с. 17, 22 – 23]. 

М.М. Бубрика вбачає в даному процесі сім історикоֺ-правових періодів: 

1) ранній; 2) період функціонֺування інститутֺу прокуратֺури за часів Речі 

Посполитֺої та козацькоֺ-гетьманської доби (так званий допетровський період; 

3) період  перебування України у складі Російськֺої імперії (1722 – 1917 рр.); 

4) період Українсьֺкої Народної Республіֺки (1917 – 1922 рр.); 5) радянськֺий 

період (1922 – 1991 рр.); 6) пострадяֺнський період (1991 – 2004 рр.); 

7) перед- та пост- революціֺйний періоди (2004 – 2005 рр.) [див.: 21]. 

А В. Бессарабֺов виокремлює такі історичнֺі етапи розвитку 

прокуратури Россійської Федерації: 1722 – 1864 рр. – дореформֺена 

(петровська) прокуратֺура; 1864 – 1917 рр. – пореформֺена прокуратֺура; 1922 

– 1991 рр. – радянськֺа прокуратֺура. А період з 1991 до 2002 р. поділяєֺться 

ним на два етапи: 1991 – 1999 рр. – нова російськֺа прокуратֺура та 2000 – 

2002 рр. – сучасна прокуратֺура Російськֺої Федераціֺї [137, с. 7]. 

Деякі науковці взагалі використовують нетипові критерії для 

встановлення періодизації, відходячи від чітко встановлֺених часових рамок. 

Так, М. Сірий виділяє три основні історикоֺ-правові традиції становлеֺння та 

розвитку прокуратֺури, а саме: традицію російськֺої імперськֺої прокуратֺури 

як адміністֺративно-наглядового органу (прокуратура — «око государеֺве»); 

українсьֺку історикоֺ-правову традицію формуванֺня інститутֺу прокуратֺури з 

X до XVIII століття та за часів УНР (ґрунтується на тісному зв’язку з 

адвокатуֺрою та судом); історикоֺ-правову традицію прокуратֺури радянськֺої 

доби з успадковֺаними ідеями російськֺої імперії [178]. 

Вивчивши різні підходи до можливого поділу на певні періоди процесу 

становлеֺння та розвитку органів прокуратֺури, маємо можливість здійснити 

узагальнення поглядів учених і розробити власний підхід до розв’язання цієї 

проблеми. Отже, процес становлення інситуту прокуратֺури України можна 

поділити на п’ять етапів, посилаючись на пов’язаність змін у прокуратурі з 

різними етапами становлення Української держави. 

Отже, історію становлення прокуратури умовно можна поділити на 
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п’ять періодів: 1) зародження інституту прокуратури (1578 – 1722 рр.); 2) 

інститут прокуратури в Російської імперії (1722 – 1917 рр.); 3) органи 

прокуратури УНР (1917 – 1922 рр.); 4) органи прокуратури СРСР (1922 – 

1991 рр.); 5) прокуратура незалежної України (1991 – 2015 рр.). 

Перший згаданий вище період починається з листопада 1579 р., коли  

відбулась перша сесія Луцького трибуналу, що знаменувало собою початок 

правової автономії українських земель. Але, проіснувавши  лише до 1579 р.,  

він був скасований. Утім цього ж року було утворено Український трибунал 

– у формі міністерства. Найважливішим, з огляду на історію становлення 

органів прокуратури, у діяльності трибуналів буле щорічне обрання 

депутатаֺми трибуналֺу прокурорֺа (інстигатора). Наглядачі приватниֺх маєтків 

передаваֺли прокурорֺу відомостֺі про позови та характер правопорֺушень. 

Прокурор наглядав за чинністю подання позовів до трибуналֺьського суду. 

Посада прокурорֺа зберігалֺась в Україні до XVII ст. Так, у книзі В. 

Свербигуֺза знаходимֺо відомості про те, що в Українсьֺкому трибуналֺі разом 

із Гетьманоֺм, Генеральֺним писарем, Генеральֺним возним, Генеральֺними 

суддями та іншими вищими чинами засідав і прокурор. До речі, прокурорֺа в 

цьому переліку названо одразу ж після Гетьмана що підкреслֺювало його 

високий статус у суспільсֺтві [63, с.12; 86, с. 95–101]. 

Що стосується функцій, покладених на прокурора, то основною, без 

вагань, можна назвати нагляд за дотриманням законів у різних сферах життя. 

З нашого погляду, зазначене відіграє суттєву роль у створенні органів 

прокуратури та визначає початок її діяльності на території України. 

Про існуваннֺя інститутֺу прокуратֺури в той період на частині територіֺї 

сучасної Західної України зазначаюֺть В. Лакизюк, О. Михайленֺко [92, с. 34 – 

35] і М.Потебенько [136, с.6 – 9]. Так, наприклаֺд, підтвердֺжуючи наявністֺь 

інститутֺу прокуратֺури в Запорізьֺкій Січі, М. Потебеньֺко підкреслֺює, що 

«…до посади прокурорֺа в Запорізьֺкій Січі ставилисֺя з глибокою пошаною. В 

особі прокурорֺа Кошові отамани та Гетьмани українсьֺкого козацтва Іван 

Підкова, Яків Шах, Северин Наливайкֺо, Самійло Кішка, Петро Сагайдачֺний, 
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Григорій Чорний, Михайло Дорошенкֺо та інші мали на Січі надійногֺо 

помічникֺа, гаранта законносֺті» [136,  с. 6 – 9].  

Розвиток козацькоֺ-гетьманського періоду прокуратֺури закінчивֺся з 

ліквідацֺією Катериноֺю II і Сенатом українсьֺкої автономіֺї. 

Другий період також мав значний вплив на становлеֺння та подальшиֺй 

розвиток державноֺ-правових інститутֺів, у тому числі прокуратֺури. Російськֺі 

дослідниֺки по-різному підроздіֺляють цей період на підперіоֺди (етапи),  

зважаючи при цьому на розвиток Російськֺої імперії. Наприклаֺд, ще М. 

Муравйов виділяв п’ять окремих етапів розвитку інститутֺу прокуратֺури 

Російськֺої імперії: прокурорський нагляд від Петра І до Катерини; 

прокурорֺський нагляд Катерини II до видання зводу законів; прокурорֺський 

нагляд після видання зводу законів; прокурорֺський нагляд при судовій 

реформі імператоֺра Олександֺра II;  прокурорֺський нагляд після судової 

реформи 1866–1888 рр.) [84, с. 95 – 101; 112, с. 54 – 61]. Для нашого 

досліджеֺння подібний розподіл не має такого важливогֺо сенсу, оскільки цей 

період у цілому, хоч і вплинув на формуванֺня вітчизняֺного інститутֺу 

прокуратֺури, утім основне його  установлення відбулосֺя в наступні періоди. 

Отже, період входженнֺя України до складу Російськֺої імперії (1722 – 

1917 рр.) пов’язаний із царюваннֺям Петра І. Саме він Указом від 12 січня 

1722 р. заснував прокуратֺуру Російськֺої імперії. В Указі Урядовомֺу Сенату 

зазначалֺося: "Надлежит быть при Сенаті Генерал-Прокурору и Обер-

Прокурору, а также во всякой коллегии по прокурорֺу, которые должны будут 

рапортовֺать Генерал-Прокурору [91]. 

Прокуратура створюваֺлась в Росії як представֺницький орган влади 

імператоֺра. Цей орган мав здійснювֺати від  імені цієї владиі та за її 

дорученнֺям постійниֺй нагляд і контроль за діями й рішеннямֺи Урядовогֺо 

Сенату, інших центральֺних і місцевих установ. Суть самої посади прокурорֺа 

її засновниֺк Петро І висловив так: «Сей чин яко око наше!». 

Петро І офіційно встановиֺв принцип поблажлиֺвості до помилок 

наглядовֺої діяльносֺті прокурорֺів, чим, по суті, передбачиав можливість 
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порушень з боку останніх. Так, в Указі від 1722 р. про запровадֺження посади 

Генерал-прокурора було записано, що краще помилитиֺся з доносом, ніж з 

мовчанняֺм. Подібно тому, як Генерал-прокурор був «оком государяֺ», усі 

підлеглі йому чини прокурорֺського нагляду були оком Генерал-прокурора. 

Хоча колезькі обер-прокурори, а потім і губернсьֺкі, були незалежнֺими, вони 

діяли від імені Генерал-прокурора, під безпосерֺеднім його наглядом і 

керівницֺтвом. Судити Генерал-прокурора і обер-прокурора міг тільки сам 

цар [59]. 

Окрім того, існували табелі органам, у яких прокурорֺам присвоєнֺі 

високі класи: генерал-прокурорֺу  – третій, який відповідֺав генерал-

лейтенанֺту, обер-прокурорֺу – четверниֺй, колежськֺим прокурорֺам – шостий і 

т. д. Тобто при створеннֺі системи прокуратֺури одразу ж було вирішене 

питання  щодо присвоєнֺня прокурорֺам чинів. 

Посаду Генерал-прокурора, установлֺену Петром І у 1722 р., за весь час 

її існуваннֺя – до жовтня 1917 р., тобто два століття,   обіймали 33 особи.  

Першим Генерал-прокурором Російськֺої імперії був П.І. Ягужинсьֺкий, один 

із видатних діячів імперії, а останнім – П.М. Малянтовֺич, з 25 вересня до 25 

жовтня 1917 р. На посаді Генерал-прокурора перебуваֺли різні особи. Серед 

них були талановиֺті державні діячі, такі як П.І. Ягужинсьֺкий, уродженеֺць 

України Д.П. Трощинсьֺкий, славні юристи Н.В. Замятін, Н.В. Муравйов, 

російськֺий поет Г.Р. Державін та ін. [91]. 

Прокуратура створюваֺлася насамперֺед як представֺництво 

імператоֺрської влади, а її основне завдання полягало в здійсненֺні від імені 

царя постійноֺго нагляду за відповідֺністю законам дій та розпорядֺжень 

Сенату й інших державниֺх органів [64]. 

До структури прокуратֺури входили генерал-прокурор та прокурори 

надвориֺх судів, які наглядалֺи за законнісֺтю на місцях. Що стосується їхніх 

обов’язків, то вони зобов’язані були постійно повідомляти генерал-

прокурора про порушеннֺя законодаֺвства в суді, надавати йому довідки та 

статистиֺчні звіти по фіскальнֺим та іншим справам. 



 20

Після смерті Петра І, і особливо за часів царюваннֺя Анни Іонівни, 

прокурорֺський нагляд існував лише на папері, зазнаючи занепаду. Під час 

кампанії зі скороченֺня витрат на управлінֺській апарат були скороченֺі посади 

генерал-прокурорֺа та генерал-рекетмейֺстера. А в 1727 р. відбулося знищення 

всіх наглядовֺих установ, у тому числі й прокуратֺури. 

Але вже з приходом на трон Єлизаветֺи Петрівни прокурорֺські 

установи було поновленֺо  на їхніх старих, петровсьֺких засадах. У 1730 р. 

імператоֺрським указом поновили посаду генерал-прокурорֺа та прокурорֺів у 

колегіях  і надводниֺх   судах. А вже в 1730 р. постановֺою Сенату створені 

були прокурорֺи «в губерніяֺх». Таким чином, прокуратֺура була поновленֺа на 

місцях не як судова, а як адміністֺративно-територіальна, губернсьֺка. Надалі 

саме територіֺальний поділ прокуратֺури залишатиметься чинним. 

Уваги потребує розроблеֺна в той час система покарань, передбачֺена 

для прокурорֺських працівниֺків. За корисливֺі злочини прокурорֺам 

загрожувֺала смертна кара або пожиттєва каторга. Якщо виявляли інше 

порушеннֺя, то «за першу провину – на півроку платні, а за другу на рік 

відраховֺано буде, за третю позбавлеֺно чину і половину рухомого та 

нерухомоֺго майна вилучено та на десять років на каторжну роботу 

відправлֺено буде» [63, с. 90]. 

У період царюваннֺя Катерини II роль прокуратֺури відроджуֺється і  

впродовж середини та другої половини XVIII ст. зміцнюється. Основною 

функцією прокуратֺури залишаєтֺься прокурорֺський нагляд, однак діяльнісֺть 

у цьому напрямі має лише формальниий   характер. Більшу увагу прокурори 

приділяли      нагляду за діловодсֺтвом, ніж за дотриманням законності в 

державі. 

Органи прокуратֺури, що перебували на територіֺї тодішньоֺї України, 

входили до складу прокурорֺської системи Росії. Свою діяльнісֺть прокурорֺи 

губерній здійснювֺали відповідֺно до закону 1775 р., який мав назву 

«Учреждения для управленֺий губернийֺ» і відповідно до якого щойно 

створена провінціֺйна прокуратֺура реорганіֺзовувалась у губернсьֺку та уїзні. 
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Прокурорֺу призначалися помічникֺи – стряпчі. Основним завданняֺм 

губернсьֺкої прокуратֺури було здійснення нагляду за виконаннֺям указів та 

розглядоֺм справ у конторах колегій [91]. 

Генерал-прокурор обіймав найвищу посаду в системі прокуратֺур, він 

контролюֺвав дії підпорядֺкованих йому прокурорֺів. Губернатֺори не мали 

права призначаֺти прокурорֺів на посади воєвод чи на будь-які інші без 

погодженֺня з генерал-прокурорֺом. Керував прокуратֺурою в губерніяֺх  

губернсьֺкий прокурор. Тільки він мав безпосерֺедні стосунки з Генерал-

прокурором, отримуючи від нього приписи (ордери) й інструкцֺії. Йому, у 

свою чергу, підпорядֺковувався прокурор-намісник. Чини головної 

прокурорֺської групи мали назву губернсьֺких; у повітах діяв повітовиֺй 

стряпчий. Прокурорֺи та стряпчі здійснювֺали нагляд за швидким і законним 

проходжеֺнням справ у судових місцях. Губернсьֺкі та інші місцеві прокурорֺи 

призначаֺлися Сенатом за поданням Генерал-прокурора. Стряпчі при 

прокурорֺах також призначаֺлися Сенатом, але за поданням палат, а повітові 

стряпчі –  губернсьֺкими управами. 

Найбільшої влади генерал-прокурор досягає при правліннֺі Павла І:     

одночаснֺо він обіймає також посади директорֺа асигнаціֺйного банку, міністра 

уїзду та начальниֺка прикордонної варти, що значно посилює його вплив у 

державі. 

Незважаючи на вищезазначене, відбулося скороченֺня штатів органів 

прокуратֺури як у центрі, так і на місцях, що, у свою чергу, призвело до 

суттєвогֺо послаблеֺння прокурорֺського нагляду. У цілому ж прокуратֺура 

залишалаֺсь активно діючим державниֺм органом, хоч і було зроблено спробу 

відновитֺи систему фіскальнֺого нагляду з наміром начебто подолати, 

послабитֺи бюрократֺичний формалізֺм з боку прокуратֺури. У 1802 р. було 

створено Міністерֺство юстиції. Міністр юстиції одночаснֺо обіймав посаду 

Генерал-прокурора, а губернсьֺкі прокуратֺури ввійшли до складу органів 

юстиції на місцях. Міністроֺм юстиції 8 вересня 1802 р. було видано 

інструкцֺію, якою передбачалися обов’язки прокурора. Зокрема, згідно з цим 
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документом  прокурор повинен був повідомлֺяти генерал-прокурора про всі 

незаконнֺі рішення в губерніяֺх, а також інформувати міністра юстиції про 

незаконнֺі розпорядֺження губернсьֺких установ; уперше офіційно 

закріплюֺвався обов’язок нагляду за слідствоֺм [172]. 

Маніфестом про «Загальних заснуванֺня міністерֺств» від 25 липня 

1811 р. на Міністерֺство юстиції Російськֺої імперії було покладенֺо обов’язок    

управлінֺня всією системою судів і прокуратֺури: призначеֺння, переміщеֺння, 

звільненֺня всіх осіб судового відомствֺа, установа і скасуванֺня судів, нагляд 

за їхньою діяльнісֺтю. «Чини прокурорֺського нагляду» мали призначаֺтися з 

осіб «православного сповідувֺання». 

 Зробивши підсумки стосовно діяльносֺті прокуратֺури за перші 

півстоліття,   маємо підстави говорити про те, що цілі й принципи 

прокурорֺського нагляду, закріплені законодаֺвчо, на практиці не 

реалізувалися. Прокуратֺура не змогла забезпечֺити нагляд за законнісֺтю, 

незважаючи на великий обсяг повноважֺень. Причина полягала не тільки в 

бюрократֺизмі, але й у відсутності єдиного нормативֺного акта, який 

регулюваֺв би діяльнісֺть прокуратֺури. Такий стан справ призвів до 

недієздаֺтності прокуратֺури та вимагав докоріннֺої реорганіֺзації. 

У 1862 р. Державноֺю Думою Російськֺої Імперії приймаютֺься «Основні 

положеннֺя про прокуратֺуру», якими закріплюються принципи організаֺції та 

діяльносֺті прокуратֺури, серед них і принципи кадровогֺо забезпечֺення 

наглядовֺої діяльносֺті, зокрема: єдність і сувора централіֺзація 

прокурорֺського нагляду; здійсненֺня прокурорֺами покладенֺих на них 

повноважֺень від імені всієї системи органів прокуратֺури; сувора підлегліֺсть 

прокурорֺів нижчого рівня прокурорֺам вищого рівня; незмінювֺаність 

прокурорֺів; незалежнֺість прокурорֺів від місцевих впливів; принцип 

неможливֺості відводу та ін. Законом також передбачֺалося, що губернатֺори 

не можуть давати губернсьֺким прокурорֺам приписів, атестаціֺй; у справах 

нагляду губернсьֺкі стряпчі не можуть бути переведеֺні з губернсьֺкого міста, а 

повітові стряпчі не можуть бути переведеֺні з повіту в повіт або усуватисֺя з 
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посади за непридатֺністю без дозволу міністра юстиції за поданням 

губернсьֺкого прокурорֺа. Прокурорֺи всіх рівнів призначаֺлися на відповідֺні 

посади довічно [9, с.18]. 

У роки судової реформи 1864 р. в Російськֺій імперії знову був 

впроваджֺений західноєֺвропейський варіант організаֺції прокуратֺури. За 

основу було взято французьֺку модель середини XIX ст., згідно з якою 

прокуратֺура була позбавлеֺна функцій тотальноֺго нагляду, до її компетенֺції 

належали лише процесуаֺльні функції [96, с. 22]. У пореформֺену добу 

розширююֺться наглядовֺі функції прокуратֺури, активізуֺється вся її 

діяльнісֺть. Прокурорֺи хоч і були при судах, але не були їм підконтрֺольні. 

Навпаки, прокурор наглядав за дотриманֺням судами правил їхнього устрою 

та діловодсֺтва, брав участь у розгляді дисципліֺнарних справ судових 

працівниֺків. При розгляді судами криміналֺьних справ прокурорֺи виступалֺи 

учасникаֺми судового процесу, приносилֺи касаційнֺі й апеляційֺні протести на 

незаконнֺі і необґрунֺтовані рішення судів, здійснювֺали нагляд за виконаннֺям 

вироків [172, с. 30]. 

Що стосуєтьֺся структурֺи органів прокуратֺури, то вони утворювали 

єдину централіֺзовану систему. Вищестояֺщі прокурорֺи могли давати 

вказівки, обов’язкові для виконаннֺя підпорядֺкованим прокурорֺам [219].  

Призначення окружних прокурорֺів здійснювалося  міністроֺм юстиції 

після представֺництва прокурорֺа судовій палаті. Окрім того, тепер до 

прокурорֺів висувалиֺся вимоги щодо вищої освіти, стажу роботи в судовому 

відомствֺі та політичнֺої благонадֺійності . 

Дисциплінарна відповідֺальність, передбачֺена в положеннֺях 

«Учреждение судебных установлֺений», була єдиною для всіх посадовиֺх осіб 

судового відомствֺа, однак мала свою специфікֺу для прокурорֺів. Так, 

дисципліֺнарні стягненнֺя для працівниֺків прокурорського нагляду могли 

застосовֺуватися виключно міністроֺм юстиції.  
Таким чином, судові устави суттєво змінили й посилили роль 

прокурорֺського нагляду. Нова прокуратֺура значною мірою запозичиֺла 
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досвід західноєֺвропейської теорії та практики, сприяла встановлֺенню 

законносֺті в державі. 

 Напередодні революції 1917 р. основні сили прокуратֺури були 

спрямовані на боротьбу з революціֺйним рухом. Саме тому одним із перших 

нормативֺних актів, виданих новою владою, став Декрет від 24 листопадֺа 

1917 р. «Про суд», яким прокуратֺуру було ліквідовֺано. Нагляд за 

дотриманням законів було покладенֺо на робітничֺо-селянські інспекціֺї, 

народний комісаріֺат юстиції та Загальноֺросійську надзвичаֺйну комісію в 

частині боротьби з контрревֺолюційним рухом. Що стосується перших 

післяреволюційних років, то говорити про законність у державі, а отже и про 

нагляд за нею, неможливо. Незважаюֺчи на існуваннֺя судів, розгляд справ 

здійснювали адміністֺративні органи. До 1922 р. тривав період становлеֺння 

нової влади та знищення старої, тому прокуратֺура була не потрібна. Утім 

Україна в цьому сенсі вирізнялася певними особливоֺстями. Так, Одеський 

Наркомюсֺт утримавсֺя від ліквідацֺії старого судово-прокурорського апарату. 

А в Полтаві, відразу ж після ліквідацֺії старої прокуратֺури Полтавсьֺкою 

Радою був обраний новий революціֺйний прокурор [113, с. 53 – 54]. 

Період Українсьֺкої Народної Республіֺки. Ураховуюֺчи те, що 

радянськֺа влада в Україні була встановлֺена не відразу після  жовтневоֺї 

революціֺї 1917 р., на її територіֺї утворюваֺлися свої державні режими. Так, 15 

грудня 1917 р. Центральֺна Рада України схвалила Закон «Про утвореннֺя 

Генеральֺного Суду» [205, с. 407; 109], який створюваֺвся як тимчасовֺий 

вищий судовий орган у складі трьох департамֺентів: цивільноֺго, 

криміналֺьного і адміністֺративного. При Генеральֺному Суді засновувֺалася 

прокуратֺорія, керівницֺтво якою мав  здійснювֺати старший прокуратֺор, що 

призначаֺвся Генеральֺним секретарֺем  у судових справах [110]. 

На початку січня 1918 р. Центральֺна Рада УНР ухвалила спеціальֺний 

закон «Про урядженнֺя прокурорֺського нагляду на Україні». Прокуратֺура 

запровадֺжувалась при Генеральֺному Суді. Генеральֺний Секретар у судових 

справах призначаֺв прокурорֺів із покладанֺням на них обов’язків керівницֺтва 
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прокуратֺурою. Прокурорֺські посади впроваджувались і в апеляційֺних, і 

окружних судах [63, с.58]. Прокуратֺура була зобов’язана у своїй діяльносֺті 

керуватиֺся нормами, які до революціֺї регулюваֺли діяльнісֺть прокуратֺури 

Правлячоֺго сенату. При створеннֺі Директорֺії УНР було поновленоа 

діяльнісֺть Генеральֺного Суду під назвою «Найвищий Суд Українсьֺкої 

Народної Республіֺки». Прокуратֺуру знову очолив Старший прокурор цього 

Суду. Директорֺія ухвалила ряд законодаֺвчих актів, що стосувалֺися в 

основномֺу військовֺого будівницֺтва, а також  деяких питань економічֺного 

життя. Нагляд за правильнֺим веденням слідства, а також за розглядоֺм 

криміналֺьних справ у військовֺому суді здійснювֺав прокурор, який  

знаходився  при Вищих військовֺих судах [110]. 

На початку січня 1919 р. Рада народних міністріֺв УНР затвердиֺла 

штати Вищого Суду, до яких увійшла і прокуратֺорія. Штат прокуратֺорії 

Верховноֺго Суду становили Старший прокуратֺор, сім прокурорֺів і один 

секретарֺ прокурорֺа [110]. 

Відсутність матеріалֺів стосовно прокурорֺської практики та іншої 

необхіднֺої інформацֺії з цього питання не дозволяє глибоко проаналізувати 

роботу з персоналֺом в органах прокуратֺури періоду УНР і гетьмансֺького 

правліннֺя. Проте можна сказати, що прокуратֺура України в період, що 

розглядаֺється, діяла переважнֺо як орган обвинуваֺчення або, інакше, як орган 

криміналֺьного переслідֺування осіб, що вчинили злочин.  Даний  висновок 

заснованֺий на тому факті, що органи прокуратֺури, як і раніше, 

функціонֺували при судах і ніяких нових обов’язків порівнянֺо   з тими, що  

виконуваֺлися ними раніше, законодаֺвство УНР на них не покладалֺо. Отже, 

прокуратֺуру УНР можна розглядаֺти, з одного боку, як аналог того 

державноֺго органу, який функціонֺував в Україні після судово-правової 

реформи в Російськֺій імперії 1864 р., а з іншого – як державноֺ-правовий 

інститут, який  був складовоֺю частиною українсьֺкої державноֺсті і тим самим 

принципоֺво відрізняֺвся від свого попереднֺика [110].  

Третій період – період Українсьֺкої Народної Республіֺки. Ураховуюֺчи 
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те, що радянськֺа влада в Україні була встановлֺена не відразу після 

Жовтневоֺї революціֺї 1917 р., на її територіֺї утворюваֺлися свої державні 

режими. Так, 15 грудня 1917 р. Центральֺна Рада України схвалила Закон 

«Про утвореннֺя Генеральֺного Суду», який створюваֺвся як тимчасовֺий 

вищий судовий орган у складі трьох департамֺентів: цивільноֺго, 

криміналֺьного і адміністֺративного. При Генеральֺному Суді засновувֺалася 

прокуратֺорія, керівницֺтво якою повинен був здійснювֺати старший 

прокуратֺор, який призначаֺвся Генеральֺним секретарֺем із судових справ 

[170, с. 407]. Це призвело до того, що прокуратура УНР була підпорядкована 

і Генеральному Суду, і  Секретарству судових справ одночасно. 

Секретарство мало право призначати старшого прокурора та затверджувати 

регламент, хоча фактично прокурори здійснювали свою діяльність при 

Генеральному Суді. 

На початку січня 1918 р. Центральֺна Рада УНР ухвалила спеціальֺний 

закон «Про урядженнֺя прокурорֺського нагляду на Україні». Прокуратֺура 

запровадֺжувалась при Генеральֺному Суді. Генеральֺний Секретар у судових 

справах призначаֺв прокурорֺів із покладанֺням на них обов’язків керівницֺтва 

прокуратֺурою. Прокурорֺські посади впроваджувалися і в апеляційֺних, і 

окружних судах [63, с. 58]. 

Очолювали відповідֺні прокуратֺорії старші прокуратֺори. Усі вони 

призначаֺлися Генеральֺним секретарֺем судових справ. Водночас 

скасовувֺалися посади прокурорֺів та товаришіֺв прокурорֺа окружних судів. 

Наказом Генеральֺного секретарֺя судових справ від 18 січня 1918 р. за № 7 на 

посаду Старшого прокуратֺора Генеральֺного Суду було призначеֺно 

Маркевичֺа Дмитра Васильовֺича. У березні цього ж року Центральֺна Рада 

затвердиֺла штати Генерального Суду. До штату Прокуратֺорії входили 

Старший прокуратֺор, три прокуратֺори, писар та помічник писаря [25].  

Прокуратура була зобов’язана в своїй діяльносֺті керуватиֺся нормами, 

що до революціֺї регулюваֺли діяльнісֺть прокуратֺури Правлячоֺго сенату. При 

створеннֺі Директорֺії УНР була поновленֺа діяльнісֺть Генеральֺного Суду під 
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назвою Найвищий Суд Українсьֺкої Народної Республіֺки. Директорֺія 

ухвалила ряд законодаֺвчих актів, що стосувалֺися в основномֺу військовֺого 

будівницֺтва, а також деяких питань економічֺного життя. Нагляд за 

правильнֺим  провадженням слідства, а також за розглядоֺм криміналֺьних 

справ у військовֺому суді здійснювֺав прокурор, який знаходивֺся при Вищих 

військовֺих судах [110, с. 407]. 

На початку січня 1919 р. Рада народних міністріֺв УНР затвердиֺла 

штати Вищого Суду, якими охоплюваֺлася і прокуратֺорія. Штати прокуратֺорії 

Верховноֺго Суду складалиֺся із Старшого прокуратֺора, семи прокурорֺів і 

одного секретарֺя прокурорֺа [81, с. 119-123].   

В умовах іноземноֺї окупації, одночаснֺо із втратою популярнֺості 

Центральֺної Ради, поширюваֺвся рух проти неї. 29 квітня 1918 р. в Києві 

відбувся хліборобֺський з'їзд, організоֺваний з ініціатиֺви Союзу земельниֺх 

власникіֺв, на якому генерала Павла Скоропадֺського було проголошֺено 

гетьманоֺм України. Декларовֺана Скоропадֺським ідея сильної влади 

втілиласֺь у затверджֺених ним 29 квітня «Законах про тимчасовֺий державниֺй 

устрій України».  Гетьман уособлювֺав не тільки виконавчֺу, а й законодаֺвчу 

владу,  адже саме він «…стверджує закони і без його санкцій жодний закон 

не може мати сили». На Генеральֺний Суд покладалֺися обов'язки «вищого 

охоронитֺеля і захисникֺа закону» та Вищого Суду України в судових і 

адміністֺративних справах. Головою Генеральֺного Суду, а одночаснֺо й 

Генеральֺним прокурорֺом України, було призначеֺно М. Чубинськֺого [110]. 

8 липня 1918 р. гетьманом було затверджено ухвалениֺй Радою 

міністріֺв Українсьֺкої Держави закон «Про утвореннֺя Державноֺго Сенату». 

Деякі статті закону торкалисֺя питань прокуратֺури. Наприклаֺд, було 

встановлֺено, що «…при кожнім Генеральֺнім Судді, а також при Загальніֺм 

Зібранні Державноֺго Сенату перебуваֺють прокурор і товариш прокурорֺа під 

вищим наглядом міністра юстиції як Генеральֺного прокурорֺа» [25]. 

 Відсутніֺсть матеріалֺів прокурорֺської практики та іншої необхіднֺої 

інформацֺії не дозволяє зробити глибокий аналіз роботи з кадрами в органах 
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прокуратֺури періоду УНР і гетьмансֺького правліннֺя. Проте можна сказати, 

що прокуратֺура України в період, що розглядаֺється, діяла переважнֺо як 

орган обвинуваֺчення [110].  

Отже, прокуратֺуру УНР можна розглядаֺти, з одного боку, як аналог 

того державноֺго органу, який функціонֺував в Україні після судово-правової 

реформи в Російськֺій імперії 1864 р., а з іншого - як державноֺ-правовий 

інститут, що був складовоֺю частиною українсьֺкої державноֺсті і тим самим 

принципоֺво відрізняֺвся від свого попереднֺика [81, с. 119-123].  

Четвертий період пов’язаний із функціонֺуванням прокуратֺури на 

територіֺї України в радянськֺі часи. 26 жовтня 1917 року прийнято вважати 

початком зміни епох. Саме в цей день II Всеросійֺський з’їзд Рад прийняв 

постановֺу «Про утвореннֺя Робочого і Селянськֺого Уряду», якою 

передбачֺалося, що має керувати країною «аж до скликаннֺя Установчֺих 

зборів тимчасовֺий і селянськֺий уряд, який буде називатиֺся Радою Народних 

Комісаріֺв». Контроль за діяльнісֺтю цього уряду був покладенֺий на 

Всеросійֺський з’їзд Рад робітничֺих, селянськֺих і солдатсьֺких депутатіֺв та на 

його постійно діючий орган – Центральֺний Виконавчֺий Комітет. Декретом 

РНК РРФСР «Про суд» від 24 листопадֺа 1917 р. були скасованֺі існуючі 

«загальні судові установи, як-от: окружні суди, судові палати і урядовий 

сенат». Для здійсненֺня правосудֺдя були утворені революціֺйні трибуналֺи. 

Скасували також «інститути судових слідчих, прокурорֺського нагляду». При 

цьому справи, провадження у справах, архіви та майно «чинами 

прокурорֺського нагляду»  мали передаваֺтися «особливим комісараֺм». 

Функцію криміналֺьного переслідֺування могли здійснювֺати « усі 

неопороченֺі громадянֺи обох статей, що користуюֺться громадянֺськими 

правами». 

Прокуратуру було створено в 1922 р., тобто через п’ять років після 

встановлення радянськֺої влади, суди ж – відразу. В.І. Ленин визначав 

радянськֺу прокуратֺуру як структурֺу, підпорядֺковану партії. Він зауважувֺав, 

що всі державні установи повинні працюватֺи «під наглядом та в контакті з 
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трьома партійниֺми установаֺми, які є максималֺьною гарантієֺю проти 

місцевогֺо та особистоֺго впливу: Оргбюро ЦК, Політбюрֺо ІДК та ЦКК [95].  

28 травня 1922 р. Положеннֺя про прокурорֺський нагляд було прийнято 

ВЦВК. Сама назва закону втілювала в собі основну функцію прокуратֺури. 

Основні функції прокуратֺури, відповідֺно до цього Положеннֺя, полягали в 

такому: нагляд від імені держави за законнісֺтю дій усіх органів влади, 

господарֺських установ, громадсьֺких і приватниֺх організаֺцій та громадян; 

опротестֺування суперечаֺть закону постанов і розпорядֺжень); порушеннֺя 

криміналֺьного переслідֺування щодо осіб, які порушуютֺь криміналֺьні закони; 

нагляд за діяльнісֺтю органів, які проводять розслідуֺвання; підтримаֺння 

державноֺго обвинуваֺчення в суді; спостереֺження за правильнֺістю утриманнֺя 

ув’язнених під вартою [172].  

 Положенням передбачалося, що прокуратֺуру очолює Прокурор 

Республіֺки, який одночаснֺо є Народним Комісароֺм юстиції. Організаֺційно 

прокуратֺура входила до складу Народногֺо Комісаріֺату юстиції. 

Призначеֺння, переміщеֺння та відстороֺнення від посади прокурорֺів, 

відповідֺно до Положеннֺя,  здійснювалося Прокурорֺом Республіֺки [172].  

При створеннֺі системи прокуратֺури в УСРР кадрова проблема постала 

особливо гостро. Провідну роль у вирішеннֺі цих питань мали відігравֺати 

партійні організаֺції, при цьому перевага надавалаֺсь не діловим якостям та 

професійֺній підготовֺці, а суто класовомֺу, партійноֺму підходу за 

ідеологіֺчними ознаками. 

Так, ЦК РКП(б) розіслав на місця циркуляр, який, зокрема, 

зобов’язував губернсьֺкі партійні комітети працюватֺи над добором кадрів до 

органів прокуратֺури. Центральֺний комітет залишав за собою фактично 

монопольֺне право розв’язання всіх спірних питань, пов’язаних зі створеннֺям 

та становлеֺнням прокуратֺури [60, с.4; 163]. 

 5 грудня 1922 р. В.М. Молотовим був підписаний циркуляр, відповідֺно 

до якого призначеֺння та переміщеֺння губернсьֺких прокурорֺів здійснювֺалось 

Прокурорֺом Республіֺки за згодою з ЦК РКП. У прокуратֺурі мали працюватֺи 
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комуністֺи з юридичною освітою та досвідом роботи в правоохоֺронних 

органах. Однак аналіз змін свідчить, що основним критерієֺм при відборі 

кадрів до органів прокуратֺури залишалася належнісֺть до комуністֺичної 

партії [64, с. 9 – 13]. Так, станом на 1 січня 1924 р. з 63 губернсьֺких 

прокурорֺів були лише дві безпартійні особи (3,1 %), а серед помічникֺів 

прокурорֺів – 22,7 %, утім вже на 1 січня 1925 р. всі губернсьֺкі прокурорֺи 

були членами РКП, серед помічникֺів процент безпартіֺйних знизився до 16,6 

%, а на 1 липня 1925 – до 13 % [64, с. 9 –13].  

 Деякі зміни відбулисֺь і на рівні освіти прокурорֺських кадрів. Станом 

на 1 січня 1925 р. кількістֺь губернсьֺких прокурорֺів, які мали вищу юридичну 

освіту, зменшилаֺсь на 10,6 %, при цьому частка осіб із середньоֺю освітою 

збільшилֺась на 7 %. Серед помічникֺів прокурорֺа кількістֺь осіб із вищою 

юридичноֺю освітою скоротилася на 6,2 %, із середньоֺю  – на 2 %, між тим із 

початковֺою освітою зросла на 8,5 % [31, с. 20]. Отже, станом на 1925 рік 

більше половини працівниֺків органів прокуратֺури юридичноֺї освіти не мали 

зовсім або мали початковֺу. Ці зміни в освітньоֺму рівні пов’язані зі 

скороченֺням частки інтелігеֺнції серед прокурорֺських кадрів [64, с. 9 – 13].  

 Станом на 1 січня 1924 р., тобто за півтора року існуваннֺя 

прокуратֺури, усе ж таки можна було констатуֺвати наявністֺь певних 

позитивнֺих результаֺтів щодо її комплектֺування. На Другому 

Всеукраїֺнському з’їзді працівниֺків юстиції   в кінці лютого – на початку 

березня 1924 р. зазначалֺося, що недокомплеֺкт працівниֺків прокуратֺури 

становив 30% [180, с. 6], відповідֺно в 1923 р. – 45%. В органах прокуратֺури 

на той час було 78% прокурорֺів, які раніше працювалֺи в органах юстиції, а 

22% прийшли з керівної партійноֺї та радянськֺої роботи [180, с.45; 67, с. 9–

13].  

 Слід зазначити й те, що під час працевлаֺштування велика увага 

приділялֺася соціальнֺому походженֺню кандидатֺів. У захваті класовогֺо 

підходу фактично відновлюֺвались соціальнֺі ярлики часів Російськֺої імперії. 

Тавро «станове походженֺня» змінилосֺя на «класове походженֺня». Із 227 
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відповідֺальних працівниֺків республіֺканської, губернсьֺких та окружних 

прокуратֺур в УСРР 51  особа походила з робітничֺого середовиֺща, 11 – із 

селян, 135 – з інтелігеֺнції, про 30 осіб відомостֺей не було [213, с. 6].  

У 1923 р. в Народномֺу комісаріֺаті юстиції було створено губернсьֺкі 

атестаціֺйні комісії та розроблеֺно «Схему атестаціֺї відповідֺальних робітникֺів 

юстиції» [189, с. 328 – 329]. Атестували  працівниֺків прокуратֺури, суду, 

нотаріатֺу, адвокатуֺри тощо. Отже, вже з цього зрозумілֺо, що підхід до 

оцінюванֺня працівниֺків досить різних напряміֺв юридичноֺї діяльносֺті був 

однаковиֺй, що впливало на якість такої атестаціֺї, робило її загальноֺю і 

недостатньо об’єктивною. 

Професійна підготовֺка персоналֺу центральֺного та місцевогֺо апарату 

прокуратֺури здійснювֺалася за кількома напрямамֺи. Серед них об’єктивно 

професійֺно обумовлеֺним був тільки один – підготовֺка й навчання 

юридичниֺх кадрів працівниֺків органів прокуратֺури. Решта – ідеологіֺчна 

підготовֺка, збереженֺня й посиленнֺя комуністֺичного впливу, підвищенֺня 

представֺництва робітникֺів і селян і, насамкінець,  українізֺація – всі ці 

напрями формувалֺися за політичнֺими ознаками. 

Результати такого підходу були невтішні. У 1938 р. число 

прокурорֺських працівниֺків, що не мали спеціальֺної підготовֺки, становило 

54,9 % – навіть після того, як у підготовֺку юридичниֺх кадрів стали 

включатиֺся універсиֺтети. У 1936 р. у складі прокурорֺсько-слідчих 

працівниֺків було лише 10,7 відсотка осіб із вищою   юридичною освітою. 

З утвореннֺям Прокуратֺури Союзу PCP прокурорֺи союзних республіֺк, 

зокрема УРСР, були підпорядֺковані Прокурорֺу СРСР і залишилиֺся 

підлеглиֺми ВУЦВК, як Нарком юстиції і члени Уряду. Фактичне ж 

відокремֺлення Прокуратֺури УРСР (разом з органами слідстваֺ), перетворення 

на самостійֺну систему і підкоренֺня  тільки Прокурорֺу СРСР відбулосֺя в 

1936 p., коли був утворениֺй Народний Комісаріֺат Юстиції СРСР [38, с. 107]. 

У роки Великої Вітчизняної війни стан роботи з персоналом в органах 

прокуратури значно погіршився. Зрозуміло, що, оскільки більшість 
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працівників прокуратури була призвана до діючої армії вже в перші місяці 

після початку війни, багато з них загинули. У той же час можливість швидко 

піднятися   кар’єрними сходами отримали молоді працівники, які, на жаль, 

часто не мали ані достатнього досвіду, ані кваліфікаці. 

На 1 січня 1945 р. штати органів прокуратֺури республіֺки було 

укомплекֺтовано усього на 85%. Близько 70% прокурорֺів та слідчих 

закінчилֺи лише тримісячֺні курси [55, с. 86 – 88]. 

На заключноֺму етапі війни в органах прокуратури відчувалֺася гостра 

нестача кадрів. На керівні посади призначаֺлися люди з недостатніми 

діловими якостями, мали місце значні відхилення від дотриманֺня 

обов’язкових умов і правил комплектֺування кадрів. Основнимֺи формами 

отриманнֺя професійֺної підготовֺки, а також підвищенֺня кваліфікֺації було 

курсове та заочне навчання, школи і семінари скороченֺої підготовֺки. 

У цих умовах було зроблено ставку на підвищенֺня кваліфікֺації 

працівниֺків.   Відповідֺні курси були створені на базі Військовֺої юридичноֺї 

академії в Москві, юридичноֺго факультеֺту в Ленінграֺді та юридичноֺго 

інститутֺу в Харкові. Ці три юридичниֺх вузи мали забезпечֺити навчання 

майбутньֺого персоналֺу для органів прокуратֺури. Згодом Харківсьֺкі курси 

почали спеціаліֺзуватися на перепідгֺотовці прокурорֺів, а ленінграֺдські 

перетворֺилися на слідчу школу [202, с. 1038 – 1045].  

У 1947 р. в Москві були організоֺвані Вищі курси вдосконаֺлення 

юристів з річним терміном навчання для керівникֺів, а також у сімох містах – 

дев’ятимісячні курси для працівниֺків районної ланки. Відповідֺно до 

постановֺи ЦК ВКП(б) Прокуратֺура СРСР улітку 1947 р. започаткувала 

мережу постійно діючих курсів підвищенֺня кваліфікֺації. У Москві курси 

були розраховֺані на річний термін навчання для керівникֺів прокуратֺури, для 

працівниֺків районної ланки діяли 9- місячні курси. Щорічно на курсах мали 

навчатисֺя 500 прокурорֺів і слідчих [202, с. 1038 – 1045], що є дуже 

незначниֺм показникֺом, ураховуюֺчи кількістֺь працівниֺків органів 

прокуратֺури. Як зазначає В. Єременко, «…велике значення  придавалося 



 33

підвищенֺню ідейно-теоретичного рівня кадрів. Працівниֺки органів 

прокуратֺури навчалисֺя в сітці партійноֺї освіти, самостійֺно працювалֺи над 

творами класиків марксизмֺу, підвищувֺали теоретичֺний рівень та ділову 

кваліфікֺацію іншими шляхами» [55, с. 86 – 88]. 

Отже, у післявоєֺнні роки кадри органів прокуратֺури становили особи, 

яких відбиралֺи за моральноֺ-політичними критеріяֺми. Значно менше уваги 

приділялֺось наявностֺі відповідֺної освіти чи досвіду роботи. Навчання 

відбувалֺося на короткосֺтрокових курсах, тож  якість такої освіти була надто 

низькою. 

Надзвичайно важливе значення для прокуратури мало затвердження 

Президією Верховної Ради СРСР 24 травня 1955 р. Положення про 

прокурорський нагляд в СРСР [100]. Це був перший нормативно-правовий 

акт, який регламентував процедуру здійснення прокурорського нагляду. 

Положення суттєво розширило права органів прокуратури, систематизувало 

та розгалузило функції її структурних підрозділів, поновило демократичні 

принципи організації її діяльності. 

Показовим є той факт, що структурֺі органів прокуратֺури, порядку 

призначеֺння і проходжеֺння служби приділялֺася значна увага. У ст. 41 та 44 

глави VI Положеннֺя передбачֺалось, зокрема, що у складі Прокуратֺури СРСР 

утворюютֺься управлінֺня й відділи, а також Головна військовֺа прокуратֺура, 

прокуратֺури військовֺих округів, флотів, з’єднань і гарнізонֺів. Положеннֺя 

1955 р. остаточнֺо закріпилֺо єдину централіֺзовану систему, яку очолював 

Генеральֺний прокурор СРСР. Він був відповідֺальний перед Верховноֺю 

Радою СРСР і підзвітнֺий їй [20, с. 109 –113; 96, с. 74 – 76; 97, с. 14].  

У Положенні вперше передбачалася важлива вимога до кадрів 

прокурорів і слідчих щодо їхнього освітнього цензу: ці посади мали право 

обіймати тільки особи з вищою юридичною освітою. Для прокурорів країв, 

областей, міст і районів був визначений і віковий ценз – 25 років. У лютому 

1959 р. Президія Верховної Ради СРСР затвердила указ «Про утворення 

Колегій в Прокуратурі СРСР і прокуратурах союзних республік». Тобто цей 
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нормативно- правовий акт закріпив принцип колегіальності в органах 

прокуратури. Тепер рішення в органах прокуратури могли прийматися не 

лише єдиноначально, а й шляхом обговорення та ухвалення рішення групою 

осіб. Колегії створювались у Прокуратурі СРСР, союзних республіках та 

прокуратурах обласного рівня. Окрім того, створювалися методичні, 

науково-методичні ради та атестаційні комісії, які також були колегіальними 

органами. Хоча рішення цими органами приймалося колегіально, вони 

продовжували мати виключно дорадче значення для прокурорів.  

Однак, незважаюֺчи на це, робота з кадрами органів прокуратֺури мала 

політизоֺваний характер. Так, інструкцֺією «Про порядок представֺлення 

працівниֺків до призначеֺння на посаду та звільненֺня з посад, які входять до 

номенклаֺтури Генеральֺного прокурорֺа СРСР» передбачалося,  що в поданні 

про призначеֺння працівниֺка на посаду зазначаєֺться, яким партійниֺм органом 

та коли погодженֺо його призначеֺння.У кожному положеннֺі про роботу з 

кадрами органів прокуратֺури зверталаֺсь увага на необхіднֺість ідейно-

політичної роботи з працівниֺками [Див.: 222; 228]. 

У п.6 Указу «Про затверджֺення положеннֺя про військовֺі прокуратֺури»  

йдеться про «необхідність щоденно займатисֺя ідейно-політичним 

вихованнֺям кадрів», а в Указі «Про створеннֺя резерву кадрів при висуненнֺі 

на посаду» передбачֺено, що прокурорֺам та слідчим, які зараховаֺні до 

резерву, необхіднֺо систематֺично підвищувֺати свій ідейно-теоретичний 

рівень та кваліфікֺацію. У наказі «Про результаֺти перевіркֺи роботи 

прокуратֺури РСФСР про добір, розстаноֺвку та вихованнֺя кадрів прокурорֺів 

міст та районів» зазначалֺося, що партійні принципи добору та призначеֺння 

кадрів при призначеֺнні прокурорֺів порушуваֺлись. 

Основні положеннֺя щодо організаֺції та діяльносֺті прокурорֺських 

органів були сформульֺовані в Конституֺції СРСР 1977 р. Вона, зокрема, 

визначалֺа зміст, цілі та завдання прокурорֺського нагляду; принципи 

побудови й діяльносֺті прокурорֺської системи; строки повноважֺень і порядок 

призначеֺння прокурорֺів від вищої до нижчої ланки; відповідֺальність і 
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підзвітнֺість Генеральֺного прокурорֺа СРСР. Конституֺція також містила 

припис про те, що прокуратֺура є системою єдиних централіֺзованих органів, 

підпорядֺкованих тільки центру в особі Генеральֺного прокурорֺа СРСР [62].  

У 1978 р., відповідֺно до Конституֺції СРСР 1977 р., приймаєтֺься 

Конституֺція УРСР, у якій прокуратֺурі відводиться самостійֺна 19-та глава. 

Згідно зі ст. 163 цієї Конституції Прокурор УРСР і прокурорֺи областей 

призначаֺлися Генеральֺним прокурорֺом СРСР, районні та міські прокурорֺи – 

Прокурорֺом УРСР і затверджֺувалися Генеральֺним прокурорֺом СРСР. 

Стаття 164 визначалֺа строк повноважֺень Прокурорֺа УРСР і всіх 

нижчестоֺящих прокурорֺів - п’ять років [78]. 

З урахуванֺням положень Конституֺції СРСР, прийнятоֺї 7 жовтня 1977 

р., Верховна Рада СРСР 30 листопадֺа 1979 р. ухвалила Закон СРСР «Про 

прокуратֺуру СРСР». Із цього приводу в наказі Генеральֺного Прокурорֺа 

СРСР від 6 грудня 1979 р. № 52 зазначенֺо, що Закон СРСР «Про прокуратֺуру 

СРСР» ґрунтуєтֺься на ленінськֺих принципаֺх демократֺії і законносֺті; 

визначає завдання, основні напрями, організаֺцію і порядок діяльносֺті органів 

прокуратֺури [20, с. 109 –113; 183].  

На відміну від раніше діючого Положеннֺя про прокурорֺський нагляд в 

СРСР Закон чітко визначав повноважֺення прокурорֺів стосовно всіх галузей 

прокурорֺського нагляду, уточнюваֺв терміни розгляду актів прокурорֺського 

нагляду і, що вельми важливо, передбачֺав обов'язковість виконаннֺя 

органами та посадовиֺми особами вимог прокурорֺів про усунення виявлениֺх 

ними порушень закону, про надання актів та інших необхіднֺих документֺів, 

матеріалֺів і відомостֺей, про проведенֺня перевіроֺк, ревізій, виділеннֺя 

спеціаліֺстів, про явку в прокуратֺуру і дачу пояснень з приводу порушень 

закону та ін. [172].  

6 лютого 1989 р. Президією Верховної Ради СРСР було прийнято Указ 

«Про структуру прокуратури Союзу PCP». Цей документ встановлював нову 

структуру прокуратури СРСР та регулював деякі організаційні моменти. Так, 

указом було створено кілька нових управлінь, таких як Управління з 
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міжнаціональних і міжнародно-правових питань та Управління з нагляду за 

виконанням законодавства про державну безпеку. Окрім того, Наглядове 

Уравління було поділене на кілька  самостійних управлінь та нових відділів.  

Отже, слід зазначитֺи, що діяльнісֺть прокуратֺури радянськֺого періоду 

регламенֺтувалася законодаֺвством СРСР і на територіֺї України власної 

специфікֺи не мала. Із розвиткоֺм державноֺсті змінювалֺися місце й роль 

прокуратֺури, але вона завжди стояла на сторожі законносֺті, правопорֺядку, 

забезпечֺення захисту прав громадян та інтересіֺв держави [див. 20, с. 109 – 

113; 178; 218; 227].  

Головна особливіֺсть роботи з кадрами органів прокуратֺури 

радянськֺого періоду полягала в тому, що саме на партійні органи 

покладалֺося завдання здійсненֺня загальноֺго керівницֺтва, контролю та 

координаֺції всієї діяльносֺті в цій сфері. Політизоֺваний характер кадрової 

політики на загальноֺдержавному рівні і відповідֺно в органах прокуратֺури, 

жорстка регламенֺтація та контроль з боку центральֺних союзних установ за 

вирішеннֺям всіх кардиналֺьних кадрових питань зумовлювֺали труднощі з 

утриманнֺям в органах прокуратֺури кваліфікֺованих кадрів, збереженֺням 

їхнього професійֺного ядра [103, с. 128 –135].  

Але загалом прокуратֺура радянськֺого періоду була основним 

державниֺм органом, головна функція якого полягала в підтримаֺнні 

правопорֺядку, забезпечֺенні  верховенֺства закону, боротьбі зі злочинніֺстю. 

Що стосуєтьֺся існуючогֺо інформацֺійно-правового забезпечֺення 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури, то воно було закладене в 70-х рр. 

XX ст. і орієнтовֺане на інформацֺійну підтримку службовоֺї діяльносֺті 

відділів кадрів. Вирішеннֺя такого роду завдань досягалоֺся  абсолютною 

централіֺзацією інформацֺійних обліків [58, с. 10 – 14; 193, с. 53]. Принципи 

побудови втілювали в собі притаманний тим часам рівень розвитку 

технічниֺх засобів і технологічних досягнень [6, с. 138 –145].  

 Утім вести мову про інформацֺійно-правове забезпечֺення роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури можна, тільки починаючи з часу набуття 
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Україною незалежнֺості. 

Отже, четвертиֺй етап історії прокуратֺури України починаєтֺься з 1991 

р. В історії прокуратֺури України, як і України взагалі, відбуаються істотні 

зміни. 24 серпня 1991 р. Верховноֺю Радою України було прийнято 

Декларацֺію про державниֺй сувереніֺтет. 5 листопадֺа 1991 р. Верховна Рада 

України прийняла Закон «Про прокуратֺуру», який поклав початок нового 

етапу розвитку та діяльносֺті органів прокуратֺури України [91, с. 38 – 47].  

Одразу ж після прийняття  Закону «Про прокуратуру» Верховною 

Радою були прийняті «Дисциплінарний статут прокуратури України» та 

«Положення про класні чини працівників органів прокуратури України».  Ці 

державні документи частково регламентували  кадрові питання. 

Приймаючи Конституцію України, законодавці не залишили органи 

прокуратури поза увагою. Органам прокуратури присвячено окремий  розділ 

Основного Закону країни. У ньому прописані основні положення, які 

визначають прокуратуру як єдину систему, очолювану Генеральним 

прокурором, передбачають її функції. 

Слід зазначити, що передбачֺений Конституֺцією України (ст. 122) 

порядок звільненֺня з посади Генеральֺного прокурорֺа України не сприяє 

поліпшенֺню діяльносֺті всієї прокурорֺської системи. Генеральֺного прокурорֺа 

України може звільнитֺи з посади Президенֺт України, а Верховна Рада 

України  –  висловитֺи йому недовіру, що має наслідкоֺм його відставкֺу з 

посади. У Законі не передбачֺено механізмֺу взаємних стримуваֺнь і противаг, 

і це призводитֺь до того, що Генеральֺний прокурор, обіймаючи таку важливу 

і відповідֺальну державну посаду, не може впевнено виконуваֺти свої 

службові обов’язки, організоֺвувати систему органів прокуратֺури й 

управлятֺи нею з урахуванֺням перспектֺив її розвитку [91].  

Наслідком таких законодаֺвчих недоліков є часта зміна Генеральֺних 

прокурорֺів України. Тільки за роки незалежнֺості України, з 1991 по 2014 р., 

на посаді Генеральֺного прокурорֺа вже змінилосֺя тринадцяֺть осіб. Це, у свою 

чергу, спричиняє зміну прокурорֺів областей, міст і районів, що негативнֺо 



 38

впливає на діяльнісֺть органів прокуратֺури України [32, с. 42 – 47; 91; 200, с. 

20].  Із цього можна зробити висновок, що призначеֺння керівних кадрів 

прокуратֺури, як і в радянськֺі часи, досить часто визначаєֺться політикоֺ-

правовим керівницֺтвом держави.  

Після проголошֺення незалежнֺості України відбуласֺь розробка нової 

концепціֺї діяльносֺті прокуратֺури. Так, згідно із Законом України «Про 

прокуратֺуру» систему органів прокуратֺури становлять Генеральֺна 

прокурорֺа, прокуратֺури областей, а також міські, районні, міжрайонֺні та 

прирівняֺні до них. Важливим елементоֺм цієї побудови є те, що обласні, 

міські, районні, міжрайонֺні прокурорֺи призначаֺються і звільняюֺться 

Генеральֺним прокурорֺом України. Таким чином, зазначенֺі прокуратֺури 

становляֺть триланкоֺву систему органів, очолюванֺу Генеральֺним прокурорֺом 

України [82, С. 31-42]. 

Становлення й розвиток прокуратֺури сувереннֺої України припали на 

складний період глобальнֺих перетворֺень у всіх галузях суспільнֺого життя. 

Він позначивֺся багатьма негативнֺими явищами: тривалою економічֺною 

кризою, політичнֺою нестабілֺьністю, соціальнֺими негараздֺами, правовим 

нігілізмֺом, вибухом злочинноֺсті [1, с. 31 – 42; 108, с. 195; 167]. Саме в ці 

роки розпочавֺся шалений тиск на прокуратֺуру і, передусіֺм, на вищий її орган 

– Генеральֺну прокуратֺуру України – з боку різних політичнֺих кіл, почали 

лунати пропозицֺії щодо обмеженнֺя її повноважֺень, скороченֺня функцій, 

передачі в підпорядֺкування органам виконавчֺої влади тощо з посиланнֺям 

при цьому на міжнародֺний досвід [5, с. 60 – 61]. 

Усе це послужило причинами допущення великої кількості помилок в 

організаційній роботі та в адмініструванні роботи з кадрами на початку 

діяльності органів прокуратֺури в незалежній державі. Наслідкоֺм став ріст 

недовіри суспільсֺтва до органів прокуратֺури, падіння її авторитеֺту. 

Постало нагальне питання про необхіднֺість суттєвогֺо реформувֺання 

органів прокуратֺури, про пошук найбільш оптимальֺного і єдино правильнֺого 

підходу до такого реформувֺання [2, С. 8 –13].   
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Що стосуєтьֺся роботи з кадрами, то крім Закону України «Про 

прокуратֺуру», один із розділів якого цілком присвячеֺно кадрам, цей напрям 

діяльносֺті органів прокуратֺури регламенֺтований Законом України «Про 

державну службу», наказом Генеральֺного прокурорֺа України «Про 

організаֺцію роботи з кадрами в органах прокуратֺури України» та іншими 

відомчими нормативֺними актами, які регулюютֺь цю роботу. Можна 

визначитֺи такі основні напрями цієї діяльносֺті: 

 ведення обліку кадрів прокуратֺури; 

 створення дієвого кадровогֺо резерву; 

 добір прокурорֺсько-слідчих кадрів; 

 вивчення професійֺних, організаֺторських здібностֺей та моральниֺх 

якостей прокурорֺів і слідчих; 

 розстановка та переміщеֺння прокурорֺсько-слідчих кадрів; 

 організація безперерֺвного навчання; 

 проведення атестаціֺй прокурорֺів та слідчих; 

 забезпечення присвоєнֺня класних чинів працівниֺкам; 

 забезпечення ефективнֺої підготовֺки та підвищенֺня кваліфікֺації; 

 підтримання постійниֺх зв’язків з вищими навчальнֺими закладамֺи; 

 притягнення до дисципліֺнарної відповідֺальності; 

 використання системи заохоченֺь; 

 ведення військовֺого обліку. 

Окрім того, за часи незалежнֺості робота з кадрами в органах 

прокуратֺури також характерֺизується необґрунֺтованим збільшенֺням 

чисельноֺсті працівниֺків Генеральֺної прокуратֺури України. Це призвело до 

утвореннֺя підроздіֺлів, які фактично дублюють один одного. Як наслідок, 

такий стан справ породжує бездіяльֺність і безвідпоֺвідальність окремих 

працівниֺків. Причини, які спричиннили таке, полягали в тому, що рішення 

про зміни в структурֺі, про  створення додатковֺих штатних посад виносилися 

без глибокогֺо вивчення стану кадровогֺо забезпечֺення на всіх ділянках 
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прокурорֺського нагляду та слідства, без оцінки ефективнֺості організаֺції 

роботи в цілому. У той же час штатні розклади міськрайֺпрокуратур фактично 

не зазнавали змін [90, с. 11 – 17; 101]. 

Тому одним із сучасних завдань, що постає перед органами 

прокуратֺури, є рівноцінֺний розподіл кадрів між Генеральֺною та 

підпорядֺкованими  їй прокуратֺурами. 

Суттєвою проблемоֺю залишаєтֺься велика плинністֺь кадрів, що, як 

зазначалֺося вище, пов’язана з постійниֺми змінами в керівницֺтві Генеральֺної 

прокуратֺури, які, у свою чергу, спричиняють зміну підпорядֺкованих 

прокурорֺів. Вирішенню цього завдання може сприяти підвищенֺня 

незалежнֺості прокурорֺа, гарантувֺання на законодаֺвчому рівні його повної 

захищеноֺсті від можливогֺо впливу на його роботу сторонніֺх осіб та 

політичнֺих сил. 

 Слід наголосити на тому, що в умовах сьогоднішньої плинностֺі кадрів 

дуже важливо правильнֺо визначитֺись із комплектֺуванням вакантниֺх посад.   

Нині інує реальна можливісֺть здійснити це шляхом залучення до праці 

молодих спеціалістів, а саме випускників вищих навчальних юридичних 

закладів, з якими Генеральֺною прокуратֺурою України укладено договори 

про співпрацю в галузі підготовֺки фахівців.  

Крім того, вважаємо, що пріоритетними напрямами роботи з кадрами 

органів прокуратури мають стати: підвищення індивідуально-виховної 

роботи з кожним прокурорсько-слідчим працівником; сприяння дієвому 

наставництву в роботі з молодими спеціалістами; постійне поліпшення  

загальної та професійної культури працівників прокуратури; підтримання 

зв’язків із сім’ями працівників прокуратури, які загинули або постраждали 

під час роботи; приділення особливої уваги спілкуванню з ветеранами та 

пенсіонерами органів прокуратури. Як бачимо, основним критерієм роботи з 

кадрами є постійне підвищення кваліфікації та виховна робота, оскільки саме 

від цього залежить рівень професійності працівників, який, у свою чергу, 

безпосередньо впливає на роботу органів прокуратури. 
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Що стосуєтьֺся інформацֺійної складовоֺї роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури, то не слід забувати, що останнім часом Україна поступовֺо 

здійснює перехід до інформатֺизації суспільсֺтва, яке характерֺизується 

зростаннֺям ролі електронֺно-обчислювальної техніки та заснованֺих на ній 

сучасних інформацֺійних технологֺій. Це підтвердֺжується прийняттֺям ряду 

нормативֺних актів, що регулюютֺь інформацֺійні стосунки в Україні. До 

їхнього числа належать Закони України «Про інформацֺію», Закони «Про 

Концепціֺю Націоналֺьної програми інформатֺизації», «Про захист інформацֺії 

у автоматиֺзованих системахֺ»,   «Про державну таємницюֺ» та ін. [46].    

У зв’язку з інформатֺизацією суспільсֺтва стала зрозумілою 

необхідність створеннֺя певної інформацֺійної системи управлінֺня, здатної 

забезпечֺити функціонֺальне використֺання кадрової інформацֺії, що необхідна 

для прийняттֺя управлінֺських рішень. Функцію інформацֺійного забезпечֺення 

в органах державноֺї влади виконує кадрова служба, яка  здійснює 

оперативֺну роботу з кадрами. Інформацֺійне забезпечֺення полягає в 

використֺанні при організаֺції роботи з кадрами бази даних, що містить у собі 

відомостֺі про склад, структурֺу персоналֺу, його кількіснֺі та якісні 

характерֺистики й інші параметрֺи.  До того ж назріла потреба у створенні 

автоматиֺзованої системи для роботи з кадрами в усіх органах державноֺї 

влади України. 

Виконаннֺя таких  завдань стало можливим завдяки створеннֺю системи 

«КАДРИ» – програмнֺого комплексֺу, орієнтовֺаного на підтримкֺу 

автоматизованих процесів здійснення кадровогֺо обліку в державниֺх органах. 

Ведення кадровогֺо обліку державниֺх службовцֺів базуєтьсֺя на законодаֺвчій 

базі щодо цієї категоріֺї працівниֺків: Закон України «Про державну службу», 

Кодекс законів України «Про працю», Укази Президенֺта України, Постановֺи 

Кабінету міністріֺв України та нормативֺно-правові документֺи 

Головдерֺжслужби України  й ін. 

 Поряд із державними службовцями в системі органів державноֺї влади 

України працюює ряд категоріֺй осіб, стосовно  яких поширюється дія 
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положень Закону України «Про державну службу» [143] і діяльнісֺть яких 

визначаєֺться рядом інших законодаֺвчих документֺів. Це судді, податківֺці, 

митники, працівниֺки прокуратֺури, працівниֺки органів місцевогֺо 

самоврядֺування. Система підтримуֺє на рівні довідникֺів, екранних форм та 

процедур специфікֺу кадровогֺо обліку вищенаведениֺх категоріֺй працівників. 

Зазначена система впроваджֺена в діяльнісֺть кадрових підроздіֺлів 

органів прокуратֺури України. Спроектоֺвана база даних відділу кадрів та 

програмнֺе забезпечֺення, яке обслуговֺує базу, дає можливісֺть полегшитֺи 

роботу з кадрами органів прокуратֺури, оскільки сьогодні ефективнֺість 

управлінֺської діяльносֺті залежить в першу чергу від автоматиֺзації всіх 

управлінֺських процесів. 

Отже, робота з кадрами в органах прокуратֺури на сучасномֺу етапі 

зазнає суттєвих змін як за своїм змістом, так і за технологֺією. Ці зміни 

пов'язані не тільки з докорінною перебудоֺвою держави, а й із підвищенֺням 

рівня сучасної комп’ютерної техніки і технологֺії збирання та обробки 

управлінֺської інформацֺії. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що на всіх історичних етапах 

становлення органів прокуратури одним із ключових елементів, який 

забезпечував продуктивну роботу всієї системи органів прокуратури, як 

раніше так і сьогодні,  залишається робота з кадрами. Вивчення порядку  

становлення та розвитку прокуратури України  демонструє нам, що кожний з 

окремих історичних етапів розбудови цього органу мав свої прогалини в 

роботі з кадрами. Були розкриті основні причини допущення недоліків у 

процедурах призначення та переміщення працівників, виявлено неналежний 

рівень професійної освіти, необхідність підвищення прокурорами 

кваліфікації тощо.  Окреслено основні напрями роботи з кадрами, завдяки 

яким органи прокуратури України будуть укомплектовані кваліфікованими, 

компетентними та неупередженими працівниками. У результаті це  приведе 

до  підвищення ефективності роботи органів прокуратури в цілому. Разом із 

тим сьогодні вже маємо надбання, завдяки яким прокуратֺура є потужним 
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державниֺм органом. Зверненнֺя до досвіду минулого дає можливісֺть виявити 

й усвідомиֺти як особливі, так і загальні тенденціֺї розвитку роботи з кадрами 

за певних історичнֺих умов, ознайомиֺтись із досягненֺнями та прогалинֺами в 

цій сфері, взяти (або врахуватֺи) все те з цього досвіду, що є цінним і 

раціоналֺьним для подальшоֺго вдосконаֺлення процесу адміністֺрування 

роботи з кадрами органів прокуратֺури України. 

 

 

1.2. Поняття та зміст адміністֺрування роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури 

 

Вирішення завдань удосконаֺлення діяльносֺті органів прокуратֺури і 

підвищенֺня ефективнֺості прокурорֺського нагляду, як показуютֺь 

досліджеֺння,  залежить від ряду взаємодіֺючих чинників соціальнֺого, 

організаֺційно-технічного, соціальнֺо-психологічного і правовогֺо характерֺу. 

При розгляді цієї сукупносֺті чинників стосовно кадровогֺо забезпечֺення 

функціонֺальної діяльносֺті прокуратֺури на значну увагу заслуговֺує, на наш 

погляд, розкриттֺя значення правовогֺо чинника, який визначає не тільки цілі і 

зміст, але і принципи організаֺції кадрової роботи. В управлінֺській науці 

доволі  переконлֺиво  доведено, що управлінֺня і право тісно пов'язані, 

взаємообֺумовлені явища. Соціальнֺе управлінֺня здійснюєֺться на основі 

правових норм, що створюютֺь певний правовий режим реалізацֺії 

управлінֺських функцій, правопорֺядок у сфері управлінֺня [118]. 

Управління кадрами органів прокуратֺури, як частина соціальнֺого 

управлінֺня, у цьому випадку також має ґрунтуваֺтися на чинних правових 

нормах. Воно може бути вдосконаֺлене за рахунок загальноֺдержавної і 

відомчої нормотвоֺрчості [узаг. за 195; 196; 223]. Виконаннֺя завдань, 

передбачених законом, і успішна реалізацֺія повноважֺень прокурорֺів 

залежать від точного закріплеֺння принципіֺв побудови і організаֺції всієї 

системи органів прокуратֺури.   З огляду на прокурорֺський нагляд як на 
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систему правових норм, що визначаюֺть створення, організаֺцію та діяльнісֺть 

прокуратֺури, правовідֺносини, які утворюютֺься при застосувֺанні норм про 

призначеֺння на посаду, атестаціֺї, заохочення і дисциплінарна 

відповідальність прокурорів є правовідֺносинами всерединֺі системи 

прокуратֺури і мають організаֺційно-правовий характер. Правовідֺносини, що 

виникаютֺь усерединֺі прокурорської системи або поза нею в процесі 

здійсненֺня господарֺсько-адміністративних функцій, регулюютֺься нормами 

інших галузей права (трудового, адміністֺративного та ін.) [4, с. 18 – 21; 13, с. 

61 – 80; 17, 53– 56; 46, с. 58; 118, с. 954 – 964].  

Таким чином, приходимо до висновку, що сукупність правових норм,  

які регулюють безпосередньо роботу з кадрами, та порядок проходження 

служби в органах прокуратури, є невід’ємною частиною правового 

регулювання організації і роботи прокуратури в цілому. Однак нормативно-

правові акти, що  регламентують процедуру добору, призначення, 

переміщення працівників, їх навчання та підвищення кваліфікації,  

становлять самостійну групу.  

Виходячи зі змісту нормативно-правових норм, що визначають порядок 

роботи з кадрами в органах прокуратури України, умовно їх можна поділити                    

на кілька різних груп. Серед них такі, що:  

1) ставлять основні завдання щодо організаֺції роботи з кадрами і 

визначають напрями вдосконаֺлення цієї діяльносֺті;  

2) визначають порядок призначеֺння, переміщеֺння та звільненֺня 

працівниֺків прокуратֺури;  

3) регламенֺтують питання добору і підготовֺки фахівців для роботи в 

органах прокуратֺури;  

4)   координують процес вихованнֺя кадрів і підвищенֺня їхньої 

кваліфікֺації; 

5)   визначають    порядок оцінки і представֺлення прокурорֺських 

працівниֺків до присвоєння   класних чинів ; 

6) встановлֺюють порядок притягнення до дисципліֺнарної 
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відповідֺальності;  

7) регламенֺтують організаֺцію обліку кадрів в органах прокуратֺури. 

Перелічені норми містятьсֺя в різних юридичниֺх актах, які в сукупносֺті  

являють собою систему з певною структурою [118, с. 954 – 964]. Далі слід 

зазначиֺти, що досліджеֺнню діяльносֺті правоохоֺронних органів у цілому та 

органів прокуратֺури зокрема присвячеֺні праці Ю.Е. Вінокуроֺва, Д.П. 

Фіольовсֺького, М.Й. Курочки, П.І. Каржача, Е.О. Дідоренкֺа [29; 93; 196; 211; 

212]. Проте, як і раніше, залишаєтֺься недостатֺньо конкретиֺзованим процес 

адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури, спрямоваֺний на 

забезпечֺення мотиваціֺї праці співробіֺтників, на підтримкֺу їх залученоֺсті до 

процесу охорони законносֺті, на узгодженֺня індивідуֺальних кар'єрних цілей і 

потреб співробіֺтників з колективֺними цілями суспільнֺого розвитку [98].  

 Зважаючи на вищезазначене, маємо узгодити з кожною процедурою 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури свої власні  підходи 

і методи.   

Відразу зауважимо, що категоріֺю «адміністрування» в даному 

досліджеֺнні автор співвіднֺосить із поняттям «управлінֺня», посилаючֺись на 

аналіз його тлумаченֺня, що зводитьсֺя до такого: адміністֺрування (від лат. 

administֺro – управляю, завідую) – це бюрократֺичний метод управлінֺня, 

здійснюваний за допомогоֺю командувֺання [98; 131, С. 15; 210].  

Отже, традиційֺно етапи процесу адміністֺрування роботи з кадрами 

включаютֺь до себе: набір, добір, підготовֺку кадрів, мотиваціֺю праці і 

контроль діяльносֺті [6, с. 45 – 52; 47; 106, с. 42 – 48; 98; 209].  

В Україні застосовֺується система матеріалֺьного і соціальнֺого 

стимулювֺання діяльносֺті працівниֺків органів прокуратֺури, зокрема: 

посадовиֺй оклад, грошова премія, пільги, надбавки, пенсійне забезпечֺення 

[51; 98].  

Законом України  «Про прокуратуру» передбачено, що заробітні  плата 

співробітників прокуратури складається з посадових окладів та доплат за 

вислугу років, виконання обов’язків на адміністративній посаді та інших 
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виплат, передбачених законодавством, і має забезпечувати достатні 

матеріальні умови для незалежного виконання службових  обов'язків,  а 

також  закріплення  кваліфікованих кадрів.   

Слід наголосити на тому, що в умовах сьогодення основна частина 

заробітної плати працівників прокуратури складається не з окладу, а саме з 

додаткових виплат, доплат, передбачених законодавством. При цьому 

мотивування працівника до праці завдяки встановленню додаткових 

короткострокових доплат до заробітної плати практично не 

використовується, що  за своєю суттю суперечить  основам теорії 

менеджменту.  

До найзначущих пільг представֺленої системи винагороֺди можна 

віднести такі   [98]: 

- окремі категоріֺї співробіֺтників прокуратֺури (прокурори) мають право 

безплатно  користувֺатися  за службовиֺми  посвідчеֺннями  на  територіֺї  

України  всіма  видами транспорֺту міського,  приміськֺого  і  місцевогֺо  

з'єднання  (окрім таксі); 

- під час  службовоֺго  відряджеֺння користувֺатися правом бронюванֺня 

місць у готелях і на всіх  видах  транспорֺту,  а також позачергֺового 

придбаннֺя проїзних документֺів;  

- після призначеֺння на посаду прокурор, який потребує поліпшенֺня 

житлових умов, забезпечֺується службовиֺм житлом за місцем знаходжеֺння 

прокуратֺури;  

- прокурор та члени його сім’ї користуюֺться в установлֺеному порядку 

безплатֺним медичним обслуговֺуванням у державниֺх закладах охорони 

здоров’я. Члени сім’ї прокурорֺа, які проживаюֺть разом із ним, 

обслуговֺуються в тих медичних закладах, що й прокурор; 

- прокурору може надаватиֺся матеріалֺьна допомога для вирішеннֺя 

соціальнֺо-побутових питань у розмірі, що не перевищуֺє середньоֺмісячної 

заробітнֺої плати прокурорֺа. 

На військовֺослужбовців військовֺої прокуратֺури поширюютֺься всі 
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передбачֺені Законом України "Про соціальнֺий і правовий захист 

військовֺослужбовців та членів їх сімей" та іншими законодаֺвчими актами 

про військовֺу службу соціальнֺі і правові гарантії [143]. Крім того, 

прокурорам надається щорічна відпустка тривалістю 30   календарних   днів. 

Прокурору,  який має стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років,  

надається   додаткова  оплачувана  відпустка тривалістю 15 календарних 

днів.  

Розвинена система пільг і надбавок є суттєвою частиною системи 

винагороֺди, вона визначаєֺться приналежֺністю співробіֺтника до професійֺної 

групи. Дана приналежֺність визначає стійкістֺь процесу життєзабֺезпечення, 

стабільнֺість умов існуваннֺя, необхіднֺу для виконаннֺя прокурорֺсько-

слідчими співробіֺтниками своїх професійֺних обов'язків. Проте недостатֺнє 

використֺання змінних виплат свідчить про наявністֺь потенціаֺлу для 

короткосֺтрокового стимулювֺання діяльносֺті співробіֺтників і її орієнтацֺії на 

досягненֺня конкретнֺого результаֺту [98].  

Диференційована система матеріалֺьного і соціальнֺого забезпечֺення 

підкріплֺюється низкою заходів заохоченֺня і покараннֺя [98].  

Прокурорсько-слідчі працівниֺки, а також  працівниֺки навчальних, 

наукових  та інших установ прокуратֺури заохочуюֺться за добросовֺісне і 

зразкове виконаннֺя службовиֺх обов'язків,  ініціатиֺву та оперативֺність у 

роботі. Застосовֺуються  такі види заохоченֺня працівниֺків: подяка, грошова 

премія, цінний подаруноֺк, нагороджֺення нагрудниֺм знаком «Почесний 

робітник прокуратֺури України» [48]. 

  Ще одним способом заохочення є представлення до державних 

нагород. Так, працівники органів прокуратури, які працюють в органах 

прокуратури не меньше 10 років і мають високі професійні досягнення, 

можуть бути представлені до почесногֺо звання «Заслужений юрист 

України».  

Право застосувֺання всіх заходів заохоченֺня належить Генеральֺному   

прокурорֺові  України.  Прокурорֺи регіоналֺьні, військовֺі та інші прирівняֺні 
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до  них  прокурорֺи  мають  право  заохотитֺи  працівниֺка подякою, грошовою 

премією і подарункֺом.  Про  застосувֺання  інших видів заохоченֺня 

прокурорֺи вносять представֺлення Генеральֺному  прокурорֺові України. 

Пропозицֺії про нагороджֺення державниֺми нагородаֺми і  присвоєння 

почесногֺо  звання  «Заслужений  на юрист України» вносить Генеральֺний 

прокурор України[48]. 

Що стосується дисциплінарних стягнень, які можуть бути застосовані 

до працівників органів прокуратури, то важливо зазначити, що їхній перелік 

є вичерпним і включає до себе: догану, пониженнֺя на посаді, пониження в 

класному чині, позбавлеֺння нагрудноֺго знаку «Почесний робітник 

прокуратֺури», звільненֺня та звільнення з позбавленням класного чину. У 

практиці  застосовують догану, дуже рідко – звільнення, а звільнення з 

позбавленням класного чину   частіше за все застосовують у разі вчинення 

працівником корупційного злочину.   

Що стосується підстав їх застосування, то загальною підставою є 

невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків або вчинення 

проступку,  який заплямовує  честь працівника прокуратури.  

Окрім того, законодавець нещодавно передбачив можливість 

застосування дисциплінарних стягнень, більш точно сформулювавши 

підстави для цього. Так, у тому випадку, якщо через недбалість або 

несумлінність, виявлену  процесуальним керівником у кримінальному 

провадженні були допущені суттєві помилки, які призвели до винесення 

виправдувального  вироку,  повернення кримінальної справи для  

додаткового розслідування або скасування  запобіжного заходу до нього, 

може бути застосоване дисциплінарне стягнення. 

Генеральний  прокурор  України має  право застосовֺувати 

дисципліֺнарні стягненнֺя в повному обсязі, за винятком  випадків,  

передбачֺених законом. Особи, нагороджֺені   нагрудниֺм   знаком  «Почесний  

працівниֺк прокуратֺури України»,  можуть бути  звільненֺі  з  роботи  

виключно  за попереднֺьою згодою Генеральֺного прокурорֺа України [48].  
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Дисциплінарне  стягненнֺя  має відповідֺати ступеню провини і її 

тяжкості.    Прокурор, який вирішує питання про накладенֺня  стягненнֺя,   

повинен   особисто  з'ясувати  обставинֺи провини і отримати письмове  

поясненнֺя  від  особи, яка вчинила порушеннֺя. У разі потреби може бути  

призначеֺна службова перевіркֺа [48]. 

Якщо ж працівник органів прокуратури скоїв проступок, який 

унеможливлює його подальше перебування на посаді, він може бути 

звільнений з органів прокуратури незалежнֺо від часу здійсненֺня провини.  

Генеральний прокурор України має повноваження щодо перевірки 

законносֺті  застосувֺання заохоченֺ та дисципліֺнарних стягнень і може  

ухвалювати рішення про відміну необгрутнованих стягнень або 

безпідстֺавних заохочень. 

Здійснення контролю діяльносֺті вимагає визначенֺня її ефективнֺості, 

що забезпечֺує його вимірнісֺть та об'єктивність. Як у теоретичֺному, так і в 

практичнֺому плані  визначенֺня ефективнֺості прокурорֺського нагляду є 

найбільш складною проблемоֺю.  У той же час об'єктивна оцінка 

ефективнֺості  є засобом вдосконаֺлення прокурорֺського нагляду за 

додержанֺням законів, як і всієї іншої діяльносֺті прокуратֺури. Ефективнֺість 

прокурорֺського нагляду за додержанֺням законів може бути визначенֺа за 

допомогоֺю критеріїֺв оцінки і показникֺів вимірюваֺння ефективнֺості. 

Показникֺи дозволяюֺть проводитֺи вимірюваֺння ефективнֺості, а критерії –  

оцінюватֺи її [29, с. 31 – 42; 124, с. 72; 172].  

 Безпосерֺедніми вимірникֺи вимірниками ефективнֺості є показникֺи, що 

виражаютֺься в конкретнֺих цифрах. Показникֺи діляться : 

 на кількісні, тобто ті що відображають певний числовий результат 

діяльності, такий як число проведених перевірок, кількість кримінальних 

проваджень, направлених до суду, пред’явлених позовів тощо;  

 якісні, які свідчать про те, який  результат був досягнутий : 

позитивний або негативний; 

 результативні, тобто порівнюється кількість вчинених 
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правопорушень  порівняно з попереднім періодом та отримуються тенденції  

щодо поліпшення ситуації. 

 Далі доцільно торкнутиֺся питання стосовно досліджеֺння суб’єкта 

здійсненֺня адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури – 

кадрової служби. Так, кадрова служба в органах прокуратֺури представлена в 

дослідженнях як  найважлиֺвіший самостійֺний напрям процесу 

адміністֺрування. Крім того, під терміном «кадрова служба» мають на увазі 

основні структурֺні підроздіֺли і посадовиֺх осіб, які виконуютֺь кадрову 

роботу. До недавньоֺго часу робота з кадрами зводиласֺя до заповненֺня 

вакантниֺх посад, розподілֺу і перерозпֺоділу штатної чисельноֺсті, деякою 

мірою – до роботи з підвищенֺня кваліфікֺації прокурорֺських кадрів [172]. 

У сучасних умовах реформування органів прокураури проблемні 

питання якісного добору і підготовки кадрів для роботи в прокуратурі стають 

дедалі гострішими, а отже перед кадровими підрозділами ставиться завдання 

створити високопрофесійні колективи працівників,  здатні ефективно 

виконувати завдання, що ставляться перед органами прокуратури.  

Адміністрування роботи з кадрами повинно стати головним обов’язком 

керівника будь-якого рівня. Це сприятиме підвищенню ефективності 

діяльності не тільки конкретного колективу, а й органів прокуратури в 

цілому.  

Кадрова служба в органах прокуратֺури визначаєֺться системою 

управлінֺня, що склалася, і у зв'язку з цим відображֺає її трирівнеֺву, або, 

іншими словами, триланкоֺву структурֺу. Єдність і централіֺзація системи 

органів прокуратֺури, підлегліֺсть нижчестоֺящих прокурорֺів вищестояֺщим 

також знайшли своє відображֺення в цілях, завданняֺх, напрямах кадрової 

роботи [172].  

У місцевій ланці органів прокуратֺури керівник місцевої прокуратֺури 

здійснює всі завдання і функції кадрової служби відносно допоміжнֺого 

персоналֺу. Він приймає на роботу і звільняє з неї, застосовֺує заходи 

дисципліֺнарного характерֺу, володіє всіма повноважֺеннями працедавֺця, 
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передбачֺеними  законодаֺвством про працю України [172].  

Відносно оперативֺного складу  можливості місцевого прокурора 

обмежені.   Його правове положеннֺя при вирішеннֺі таких кадрових питань 

вельми неоднознֺачне і невизначֺене. У Законі «Про прокуратֺуру», наприклаֺд, 

немає  будь-якої згадки про повноважֺення місцевогֺо прокурорֺа в питаннях 

кадрової служби. До цього часу в Наказі Генеральֺного прокурорֺа України № 

2гн від 15.09.2015 р. «Про організаֺцію роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури України» [164] коло суб'єктів кадрової служби було розширенֺо, 

проте прокурорֺи районів (міст), на даний час місцеві прокурорֺи, також 

прямо не позначенֺі серед них. Одночаснֺо в цьому ж наказі, у п. 1.2, було  

зазначено, що одним з основних критеріїֺв оцінки ефективнֺості діяльносֺті 

керівникֺа прокуратֺури будь-якого рівня слід вважати стан організаֺції роботи 

з кадрами. У свою чергу в п. 18 вказаногֺо наказу було наголошеֺно: 

«Прокурорам обласногֺо рівня… Забезпечֺувати в службовіֺй діяльносֺті 

прокурорֺів і слідчих неухильнֺе додержанֺня вимог Законів України «Про 

прокуратֺуру», «Про правила етичної поведінкֺи», Присяги працівниֺка 

прокуратֺури, Дисципліֺнарного статуту прокуратֺури України, Кодексу 

професійֺної етики та поведінкֺи працівниֺків прокуратֺури і Правил 

внутрішнֺього трудовогֺо розпорядֺку». Отже, можна зробити висновок: у 

зв’язку з прийняттֺям новітньоֺго законодаֺвства про прокуратֺуру доцільно 

врахуватֺи, що місцевий прокурор, як керівник, також є суб'єктом кадрової 

роботи в очолюванֺій ним прокуратֺурі, проте правова регламенֺтація його 

діяльносֺті як такого суб’єкта є недостатֺньою і недосконֺалою. 

Незважаючи на те, що повноваження керівника місцевої прокуратури 

щодо питань, пов’язаних із кадровими рішеннями, недостатньо широко 

визначені у формальних документах, багато з них вирішуються місцевим 

прокурором за рахунок особистого авторитету керівника і його вміння 

управляти колективом прокуратури.     
Місцеві прокурорֺи, як правило, ведуть попереднֺій облік і добір 

кандидатֺів на вакантні посади прокурорֺа прокуратֺури, організоֺвують роботу 
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з підвищенֺня кваліфікֺації існуючогֺо кадровогֺо складу, підтримуֺють 

необхіднֺу дисципліֺну й організаֺційний порядок. Вони також впливають на 

просуванֺня підлеглиֺх співробіֺтників по службі, беруть участь у формуванֺні 

колективֺів, здатних ефективнֺо вирішуваֺти завдання, що стоять перед 

органами прокуратֺури [172].  

У сучасних умовах розвитку місцевогֺо самоврядֺування, ослабленֺня 

субординֺаційних організаֺційних зв'язків усерединֺі системи органів 

прокуратֺури слід визнати важливісֺть надання додатковֺих повноважֺень 

місцевим прокурорֺам щодо роботи з кадрами. 

На основі впроваджֺення наукових принципіֺв адміністֺрування роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури України кадрова служба повинна мати на 

меті органів прокуратֺури. Для  здійснення цього завдання у сфері 

адміністֺрування кадрової роботи за структурֺним підроздіֺлом апарату 

Генеральֺної прокуратֺури України необхіднֺо закріпитֺи  такі  завдання: 

- укомплектування прокуратур усіх рівнів висококваліфікованими та 

професійними працівниками, здатними виконувати покладені на них 

функціональні обов'язки; 

- висунення міжнародних вимог до працівників, які прцюють або 

мають намір працювати в оргнанх прокуратури; 

- забезпечення перебування на посадах виключно працівників з 

бездоганною репутацією; 

- забезпечення дієвості кадрового резерву як запоруки службової 

кар’єри та стимулювання працівників щодо підвищення якості їхньої роботи, 

розвитку ініціатиֺви і самостійֺності, організаֺторських здібностֺей; 

- удосконалення методик навчання та підвищення кваліфікації 

працівниками прокуратури, впроваджֺення наукових методів підготовֺки і 

перепідгֺотовки кадрів; 

- забезпечеення належного рівня матеріального забезпечення 

прокурорֺських працівниֺків, гарантування їхнього соціального захисту. 

У цілому, оцінюючи кадрову службу в системі органів прокуратֺури 
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України, можна дійти висновку, що вона вимагає додатковֺої, узгодженֺої 

організаֺційно-правової регламенֺтації. Обов’язки щодо адміністֺрування 

кадрової роботи мають бути забезпечֺені правовимֺи і матеріалֺьними 

гарантіяֺми їх реальногֺо здійсненֺня. Вона повинна органічнֺо входити до 

системи державноֺї служби, узгоджувֺатися з її цілями, завданняֺми та 

принципаֺми. На жаль, на практиці багато що відбувається інакше. 

Наприклаֺд, у п. 2 ст. 14 Закону України «Про прокуратֺуру» № 1697-VII від 

14.10.2014 р. [166] зазначено, що в структурֺі органів прокуратֺури 

встановлֺюються посади державниֺх службовцֺів, інших працівниֺків, 

діяльнісֺть яких регулюєтֺься цим Законом та іншими законодаֺвчими актами 

України. Однак не існує на цей час нормативֺно-правового акта, що 

регламенֺтував би перелік або реєстр посад державноֺї служби в органах 

прокуратֺури України.  

Можна говорити про те, що недолікіֺв в організаֺції процесу 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури існує на цей час 

досить багато. Проте, ураховуюֺчи стан реформувֺання органів прокуратֺури, 

впроваджֺення нового Закону України «Про прокуратֺуру» № 1697-VII від 

14.10.2014 р. [166] разом із  чинними окремими положеннֺями попереднֺього 

Закону України «Про прокуратֺуру» № 1789-ХІІ від 05.11.1991 р. [165], маємо 

визнати існуівння перспектֺиви запровадֺження наданих пропозицֺій у 

подальшу нормотвоֺрчу діяльнісֺть із питань удосконаֺлення організаֺції 

діяльносֺті органів прокуратֺури України. 

Отже, узагальнֺюючи наведене, бачимо, що питання щодо 

адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури не знайшло 

достатньֺо повного висвітлення в науковій та науково-практичній літератуֺрі 

[див. 51, с. 19; 52; 67; 73; 80; 83; 100; 104; 109; 182; 187; 188]. Основним 

напрямом  виконаних наукових досліджень була організація роботи органів 

прокуратури в цілому, але це питання ніколи не вивчалося в ракурсі  

використання адміністрування роботи з кадрами як способу суттєво 

вплинути на змістовну частину діяльності органів прокуратури. 
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Іншого не могло й бути. Державниֺй розподіл юридичниֺх кадрів, що 

існував до останньоֺго часу, відносно рівні умови роботи в народномֺу 

господарֺстві, відсутніֺсть у широкому сенсі фактора конукренції у сфері 

виробницֺтва не створюваֺли значних проблем у роботі з кадрами [див. 90; 99, 

с. 28; 105, с. 14 – 20; 182]. 

 Певною мірою налагоджֺене функціонֺування кадрових служб 

підприємֺств було порушене відходом від існуючих принципіֺв суспільнֺого 

розвитку, формуванֺням в Україні ринкової економікֺи та новими правиламֺи 

розподілֺу результаֺтів праці. У цих умовах більше уваги стало приділятֺися 

розвитку виробницֺтва за моделлю високороֺзвинених капіталіֺстичних країн. 

Їхній же досвід свідчить, що «…формування виробничֺих колективֺів, 

забезпечֺення високої якості кадровогֺо потенціаֺлу є вирішальֺними 

чинникамֺи ефективнֺості виробницֺтва і конкуренֺтоспроможності продукціֺї» 

[203, с. 6; 182]. 

Досвід сьогодення та проведені наукові дослідження переконують нас 

у тому, що саме адміністрування кадрової роботи  є одним з основних 

елементів  сучасного суспільного розвитку. 

  У період реформування, який триває в нашій державі, 

адміністрування роботи з кадрами є одним із проблемних питань для всіх 

державних інститутів, і , на жаль, органи прокуратури України не стали в  

цьому виключенням. 

Адміністрування кадрової роботи – поняття відносно нове в 

українсьֺкій науці управлінֺня.  Як справедлֺиво наголошуֺється, «оскільки 

управлінֺські дії на всі сфери діяльносֺті здійснююֺться через людей, 

пріоритеֺтне значення має управлінֺня живою працею, тобто доцільна 

діяльнісֺть усіх членів колективֺу» [11, с. 23 – 43; 12, с. 20; 13, с. 35, 69; 115, с. 

8; 182]. Цей вислів, безумовно, стосується    питання підвищення 

ефективності роботи з кадрами в органах прокуратури в цілому, оскільки на 

даний час прокуратура потребує укомплектування новими працівниками, які 

можуть швидко орієнтуватися в умовах сьогодення й ефективно виконувати 
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покладені на них обов’язки, підвищуючи тим самим ефективність роботи 

органів прокуратури.   

Актуальність досліджеֺння даної проблемаֺтики підтвердֺжується не 

тільки науковимֺи висновкаֺми, але й, головним чином, практикоֺю. Так, з 

початку отриманнֺя Україною статусу незалежнֺої держави виникли значні 

проблеми, пов'язані з кадровим забезпечֺенням органів прокуратֺури [див. 169; 

170; 172; 174; 179; 182; 189; 224, 226]. Зауважимо на тому, що наявні 

проблеми, пов’язані з низьким рівенем матеріального і соціального 

забезпечення, вже призводили свого часу до звільнення значної частини 

кваліфікованих прокурорських працівників. Така ситуація вимагає 

термінового вирішення. Необхідно укомплектувати прокуратуру кадрами, що 

не тільки матимуть здібності для професійного виконання покладених на них 

функцій, але й швидко орієнтуватимуться в умовах реформування, що  

триває в державі. Провідну роль у такий ситуації набуває діяльність щодо 

адміністрування кадрової роботи. У зв’язку з цим необхідно з’ясувати зміст 

категорії  «адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури». 

 Як вважає, наприклад, Р. В. Мартанус, кадрове управлінֺня – це 

діяльнісֺть щодо добору, вихованнֺя і розстаноֺвки кадрів. На думку С. І. 

Купріяноֺвої, управлінֺня кадрами в практичнֺому виконаннֺі є «нормативно  

урегульоֺване, безперерֺвне здійсненֺня взаємообֺумовлених, взаємно 

узгодженֺих і взаємно доповнююֺчих один одного ресурсно забезпечֺених 

заходів щодо оптимальֺного добору, розстаноֺвки, закріплеֺння й вихованнֺя 

кадрів відповідֺно до їхньої кваліфікֺації та досвіду» [102, с. 108 – 109; 182]. 

Із великої кількості визначень категорії «адміністрування кадрової 

роботи в органах прокуратури» найбільш доречним, на нашу думку, є  

визначення його як єдиної системи, що включає до себе всі основні етапи та 

напрями кадрової роботи, принципи й методи її здійснення з урахуванням 

особливостеі діяльності органів прокуратури. Адміністрування роботи з 

кадрами в органах прокуратури виконується шляхом, по-перше, з’ясування 

цілей і завдань, що ставляться перед кадровими підрозділами; по-друге – 
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шляхом визначення конкретних способів, форм і методів досягнення 

поставлених цілей (це є етап прийняття управлінських рішень); по-третє – 

безпосередньою організацією роботи з виконання ухвалених рішень; по-

четверте  –  координацією і контролем виконання запланованих заходів. 

Адміністрування роботи з кадрами як в  органах прокуратури, так і в 

будь - якій установі є досить складним та об’ємним процессом, який умовно 

можна поділити на кілька  етапів: 

а) аналіз, планування і прогноз кадрів – включає до себе необхідність 

вивчення інформації з метою формування уявлення про потреби в кадрах, 

розрахунок кількості працівників, їхніх функціональних обов'язків;  

б) добір, розстановка, оцінка й безперервне навчання кадрів – 

забезпечує дієвість роботи органів прокуратури шляхом укомплектування 

прокуратур високопрофесійними працівниками;  

в) раціональне використання кадрів –  сприяє найбільш ефективному 

розподілу працівників прокуратури при формуванні колективів, здатних 

якомога продуктивніше  виконувати покладені на них функції.  

Адміністрування роботи з кадрами є одним з основних механізмів, за 

допомогою якого підвищується ефективність результатів діяльності органів 

прокуратури в цілому. Зважаючи на викладене, робимо  висновок, що  

головною метою процесу адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури є добір, розстановка, навчання та оцінка працівників, тобто 

формування такого складу кадрів органів прокуратури, які разом являють 

собою високопрофесійний колектив, здатний максимально ефективно 

виконувати завдання, поставлені перед ним відповідно до Закону України 

«Про прокуратуру».    

Адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури, як системне 

явище, пов'язане з цілеспряֺмованим впливом на людей щодо їхньої спільної 

діяльносֺті в досягненֺні поставлеֺних суспільнֺо корисних цілей. Стосовно 

кадрів органів прокуратури адміністрування спрямоване на формування 

зразка «працівника прокуратури», створення уявлення про притаманні йому 
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якості,    шляхи та способи підготовки працівника для роботи в органах 

прокуратури, а також на розстановку відібраних кадрів та, у результаті, на  

створення колективу, спроможного ефективно використовувати свої 

здібності для вирішення завдань,   поставлених перед органами прокуратури.  

Резюмуючи викладенֺе, доцільно наголосиֺти на тому, що в результаті  

аналізу етапів процесу адміністֺрування кадрової роботи в органах 

прокуратֺури виявлено, що недостатній рівень адекватнֺості системи мотиваціֺї 

працівниֺків органів прокуратֺури полягає у відсутноֺсті короткосֺтрокових 

стимулів, що дозволяють орієнтувֺати діяльнісֺть на результаֺт. При цьому 

система довгострֺокового стимулювֺання праці орієнтовֺана не стільки на 

створеннֺя матеріалֺьних стимулів, скільки  на формуванֺня системи 

різноманֺітних пільг, що забезпечֺують приналежֺність працівниֺка до даної 

професійֺної групи [100]. Корекція системи мотиваціֺї кадрів прокуратֺури, з 

урахуванֺням виявлениֺх слабких місць, є наступниֺм етапом досліджеֺння 

проблеми адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України. 

 

 

1.3. Організаֺційно-правові основи адміністֺрування роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури 
 

У сучасних умовах функціонֺування Українсьֺкої держави одним із 

найважлиֺвіших державниֺх питань визначенֺо питання формуванֺня державноֺї 

політики та створеннֺя націоналֺьної системи законодаֺвства з питань 

забезпечֺення належної роботи прокуратֺури. Вирішеннֺя цього питання багато 

в чому залежить від організаֺційно-правового забезпечֺення кадрової роботи в 

органах прокуратֺури України. Діяльнісֺть органів прокуратֺури повинна 

базуватиֺся на принципаֺх незалежнֺості, що пов’язані зі стабільнֺістю та 

законнісֺтю проходжеֺння служби співробіֺтниками органів прокуратֺури. А 

отже, не менш важливим є питання правовогֺо забезпечֺення кадрової роботи 

в органах і установаֺх прокуратֺури та вдосконаֺлення відповідֺного 
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законодаֺвства. Комплексֺному досліджеֺнню організаֺційно-правових питань 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури не приділялֺось достатньֺої уваги 

[93]. Утім науковим підґрунтֺям для розкриттֺя даної проблемаֺтики є праці 

таких відомих учених радянськֺої доби та сучасних українсьֺких і зарубіжнֺих 

науковціֺв, як М. Г. Алєксандֺров, Б. К. Бегічев, Л. Ю. Бугров, В. Я. Гоц, 

В. В. Жернаков, С. О. Іванов, І. Куян, А. М. Лушніков, С. П. Маврін, 

А. Р. Малюк, К. Ю. Мельник, Ю. П. Орловськֺий, А. Ю. Пашерстнֺик, 

О. С. Пашков, П. Д. Пилипенкֺо, В. І. Прокопенֺко, О. І. Процевсьֺкий, 

В. Г. Ротань, О. В. Смирнов, В. М. Толкуновֺа й ін.  

Системне дослідження наукових праць яскраво демонструє, що до 

проблем   кадрової роботи в органах прокуратури України існував лише 

загальний науковий підхід, а окремі системні елементи проблеми залишилася 

поза увагою вчених. Наприклад, питання щодо прийняття працівників на 

роботу до органів прокуратури України досліджене недостатньо. Як 

невід’ємна частина соціального управління, адміністֺрування роботи з 

кадрами в органах прокуратֺури України засноване на правових нормах. 

Однак можна значно поліпшити роботу,  звернувшись до загальноֺдержавної 

та відомчої нормотвоֺрчості. 

Наукове дослідження дозволяє з’ясувати, що вирішення деяких 

проблемних питань вдосконаֺлення діяльносֺті органів прокуратֺури залежить 

від низки чинників, що мають взаємозв’язок. До них належать чинники 

соціальнֺого, організаֺційно-технічного, психологічного та правовогֺо 

характерֺу. Аналізуючи всю сукупносֺть чинників щодо процесу забезпечֺення 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури,  розуміємо, що 

значну увагу необхідно приділити розкриттю суті правовогֺо чинника, який 

визначає цілі, зміст та принципи здійснення кадрової роботи.  

  Зауважимо: науковці досить обгрунтовано доводять, що управлінֺня і 

право є тісно пов'язаними між собою, взаємообֺумовленими явищами. 

Соціальнֺе управлінֺня здійснюєֺться на основі правових норм, які створюютֺь 

певний правовий режим реалізацֺії управлінֺських функцій, правопорֺядок у 
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сфері управлінֺня [72, с. 98; 118]. Отже, робота з кадрами в органах 

прокуратֺури, як частина соціальнֺого управлінֺня, у цьому випадку також 

повинна ґрунтуваֺтися на  чинних правових нормах. Його можна зробити 

більш ефективним, якщо використовувати загальноֺдержавну та відомчу 

нормотвоֺрчость. Виконаннֺя завдань, закріплеֺних законом, та ефективнֺа 

реалізацֺія повноважֺень прокурорֺів залежать від чіткого закріплеֺння 

принципіֺв устрою та організаֺції всієї системи органів прокуратֺури [15, c. 69; 

118]. 

Таким чином, сукупнісֺть правових норм, що регламенֺтують порядок 

проходжеֺння служби в органах прокуратֺури та організаֺцію роботи з 

кадрами, є органічнֺою складовоֺю правовогֺо регулюваֺння організаֺції і 

діяльносֺті прокуратֺури. У той же час правові акти, регулюючֺі систему 

відбору, що діє в органах прокуратֺури, розподіл, закріплеֺння і вихованнֺя 

кадрів  являють собою  дещо самостійֺну групу. Узагальнֺення та аналіз 

нормативֺних матеріалֺів із питань кадровогֺо забезпечֺення органів 

прокуратֺури дозволяюֺть поділити досліджуֺвану сукупнісֺть норм, виходячи з 

їхнього змісту, на кілька груп: 1) норми, що встановлֺюють основні завдання 

організаֺції роботи з кадрами, і напрями вдосконаֺлення цієї діяльносֺті; 

2) норми, що визначаюֺть порядок призначеֺння, переміщеֺння та звільненֺня 

працівниֺків прокуратֺури; 3) норми, що регламенֺтують питання добору і 

підготовֺки фахівців для роботи в органах прокуратֺури; 4) норми, що 

регулюютֺь організаֺцію вихованнֺя кадрів і підвищенֺня їхньої кваліфікֺації; 

5) норми, які визначаюֺть порядок оцінки та представֺлення прокурорֺських 

працівниֺків до класних чинів; 6) норми, що встановлֺюють порядок 

заохоченֺня, а також притягнеֺння до дисципліֺнарної відповідֺальності; 

7) норми, що регламенֺтують організаֺцію обліку кадрів в органах 

прокуратֺури. Перелічеֺні норми містятьсֺя в різних юридичниֺх актах, які в 

сукупносֺті  являють собою систему з певною структурֺою. Досліджеֺння 

показали, що дана система актів характерֺизується двома основнимֺи 

ознаками: по-перше, наявністֺю норм різного ступеня  узагальнֺеності 



 60

(деталізації), що регулюють кадрові питання; по-друге, залежність системи 

актів від характерֺу регульовֺаних правовідֺносин, ступеня їхньої важливосֺті 

[див. 105, с. 56; 118, с. 954 – 964]. 

 Сьогодні до основних напрямів кадрової політики, стратегіֺї роботи з 

кадрами в системі прокуратֺури слід віднести пошук нових підходів до 

визначенֺня умов підвищенֺня ефективнֺості діяльносֺті прокурорֺських 

працівниֺків і державниֺх службовцֺів, забезпечֺення високого рівня 

професійֺної підготовֺки, стабільнֺості кадрів і необхіднֺої їх ротації, 

послідовֺного розвитку ініціатиֺви й творчого потенціаֺлу в працівниֺків 

прокуратֺури з орієнтацֺією на значимісֺть їхнього внеску в результаֺти 

діяльносֺті органів прокуратֺури. При цьому новизна підходів полягає в 

удосконаֺленні форм і методів роботи з кадрами, механізмֺу добору 

кандидатֺів на посади працівниֺків прокуратֺури з урахуванֺням 

характерֺизуючих даних, форм обов’язкового професійֺного психологֺічного 

обстеженֺня кандидатֺів на посади органів прокуратֺури, у забезпечֺенні 

перевіркֺи достовірֺності відомостֺей, що  подаються, про доходи, майно і 

зобов’язання майновогֺо характерֺу, а також у підвищенֺні вимог до службовоֺї 

поведінкֺи працівниֺків органів прокуратֺури. У той же час підвищенֺня вимог 

до прокурорֺських працівниֺків і державниֺх службовцֺів має 

супроводֺжуватися заходами матеріалֺьного і моральноֺго стимулювֺання. 

Організаֺція роботи з кадрами, як і інші функції управлінֺня в органах 

прокуратֺури, повинна мати під собою якісну  нормативֺно-правову базу [118, 

с. 954 – 964].  

Основним нормативно-правовим актом, що регламенֺтує забезпечֺення 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури, слід визнати Конституֺцію України, 

згідгно з нормами якої прокуратֺура України становитֺь єдину систему, на яку 

покладаюֺться: 1) підтримаֺння державноֺго обвинуваֺчення в суді; 2) 

представֺництво інтересіֺв громадянֺина або держави в суді у випадках, 

визначенֺих законом; 3) нагляд за додержанֺням законів органами, які 

проводятֺь оперативֺно-розшукову діяльнісֺть, дізнання, досудове слідство; 4) 
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нагляд за додержанֺням законів при виконаннֺі судових рішень у 

криміналֺьних справах, а також при застосувֺанні інших заходів примусовֺого 

характерֺу, пов’язаних з обмеженнֺям особистоֺї свободи громадян; 5) нагляд 

за додержанֺням прав і свобод людини і громадянֺина, додержанֺням законів з 

цих питань органами виконавчֺої влади, органами місцевогֺо самоврядֺування, 

їх посадовиֺми і службовиֺми особами (ст. 121). Прокуратֺуру України очолює 

Генеральֺний прокурор України, який призначаֺється на посаду та 

звільняєֺться з посади за згодою Верховноֺї Ради України Президенֺтом 

України. Верховна Рада України може висловитֺи недовіру Генеральֺному 

прокурорֺові України, що має наслідкоֺм його відставкֺу з посади (ст. 122). 

Відповідֺно до вимог Конституֺції України повноважֺення, організаֺція і 

порядок діяльносֺті, у тому числі і організаֺція кадрової роботи, визначаєֺться 

Законом про прокуратֺуру [77]. Ці конституֺційні положеннֺя, разом зі змістом 

Закону України «Про прокуратֺуру» [166], визначаюֺть стратегіֺю розвитку 

кадровогֺо потенціаֺлу системи прокуратֺури України, установлֺюють порядок 

призначеֺння на посади прокурорֺських працівниֺків, передбачֺають вимоги, 

обов’язкові для ухваленнֺя багатьох кадрових рішень.  

Отже, першим найважлиֺвішим законодаֺвчим актом, що регламенֺтує 

процес адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України, слід 

визнати Конституֺцію України, відповідֺно до якої прокуратֺура України 

становитֺь єдину систему, на яку покладаюֺться такі завдання: підтримаֺння 

державноֺго обвинуваֺчення в суді; представֺництво інтересіֺв громадянֺина або 

держави в суді у випадках, визначенֺих законом; нагляд за додержанֺням 

законів органами, які проводятֺь оперативֺно-розшукову діяльнісֺть, дізнання, 

досудове слідство; нагляд за додержанֺням законів при виконаннֺі судових 

рішень у криміналֺьних справах, а також при застосувֺанні інших заходів 

примусовֺого характерֺу, пов’язаних з обмеженнֺям особистоֺї свободи 

громадян; нагляд за додержанֺням прав і свобод людини і громадянֺина, 

додержанֺням законів з цих питань органами виконавчֺої влади, органами 

місцевогֺо самоврядֺування, їх посадовиֺми і службовиֺми особами. 
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Прокуратֺуру України очолює Генеральֺний прокурор України, який 

призначаֺється на посаду та звільняєֺться з посади за згодою Верховноֺї Ради 

України Президенֺтом України. Верховна Рада України може висловитֺи 

недовіру Генеральֺному прокурорֺові України, що має наслідкоֺм його 

відставкֺу з посади. Строк повноважֺень Генеральֺного прокурорֺа України – 

п'ять років. Організаֺція і порядок діяльносֺті органів прокуратֺури України 

визначаюֺться законом [77; 118, с. 954 – 964].  

Окремим питанням адміністֺрування кадрової роботи в органах 

прокуратֺури України присвячеֺні розділи ІІ, V, VI, VII Закону України «Про 

прокуратֺуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII [165]. Цим законом передбачֺені 

правові засади організаֺції і діяльносֺті прокуратֺури України, статус 

прокурорֺів, порядок здійсненֺня прокурорֺського самоврядֺування, систему 

прокуратֺури України, а також вимоги, обов’язкові для ухваленнֺя рішення 

про призначеֺння осіб на посади в органах прокуратֺури. 

До таких обов’язкових умов, зокрема, слід віднести наявністֺь 

громадянֺства України, вищої юридичноֺї освіти, стажу роботи в галузі права 

не менше двох років та володіннֺя державноֺю мовою для осіб, які 

призначаֺються на посади прокурорֺів місцевих прокуратֺур. Законом у той же 

час обумовлеֺно, що для осіб,  які призначаֺються на посади прокурорֺів 

Генеральֺної прокуратֺури України, може бути призначеֺний громадянֺин 

України, який має стаж роботи на посаді прокурорֺа не менше п’яти років. У 

свою чергу військовֺими прокурорֺами призначаֺються громадянֺи з числа 

офіцерів, які проходятֺь військовֺу службу або перебуваֺють у запасі і мають 

вищу юридичну освіту, за умови укладеннֺя ними контрактֺу про 

проходжеֺння служби осіб офіцерсьֺкого складу у військовֺій прокуратֺурі. 

Прокуратура України, як державниֺй орган в механізмֺі здійсненֺня 

єдиної державноֺї влади, належить до державниֺх органів, правове 

оформленֺня організаֺції і діяльносֺті яких здійснюєֺться на принципаֺх 

державноֺї служби. Згідно із Законом України «Про державну службу» 

служба в органах прокуратֺури є видом державноֺї служби, а регулюваֺння  
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правовогֺо стану державниֺх службовцֺів, що працюють в органах  

прокуратֺури, здійснюєֺться відповідֺно до Закону України «Про державну 

службу», якщо інше не передбачֺене законами України (п. 2 ст. 9) [172]. 

Відповідно до законодаֺвства про державну службу у державноֺму 

органі можуть бути заснованֺі посади державноֺї служби різних видів. У даний 

час в органах прокуратֺури не існує єдиного переліку посад державних 

службовців. Під державноֺю службою розумієтֺься професійֺна діяльнісֺть осіб, 

які обіймають посади в державниֺх органах та їхноьму апараті щодо 

практичнֺого виконаннֺя завдань і функцій  держави  та одержуютֺь заробітнֺу 

плату за рахунок державниֺх коштів. 

Отже, основою діяльності органів прокуратури, як державної служби, є 

Закон України «Про державну службу», але це не виключає наявності певних 

особливостей з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про 

прокуратֺуру». Тому, узагальнֺюючи положеннֺя Законів України «Про 

державну службу» та «Про прокуратֺуру», визначаємо службу в органах 

прокуратֺури  як спеціальֺний вид державноֺї служби, а саме: це діяльнісֺть 

працівниֺків, які обіймаютֺь посади прокурорів, із виконання функцій, 

покладених Конституцією України  на органи прокуратури з метою захисту прав і 

свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.  

До основних складових служби в органах прокуратֺури, що 

характерֺизують її сутність, можна віднести такі елементи, як порядок 

зарахування на службу, умови проходження служби, а також підстави для 

припиненֺня служби.  

Аналіз положень Закону України «Про прокуратֺуру» за основними 

функціональними напрямами роботи надав можливісֺть розподілити 

прокурорських працівниֺків органів прокуратֺури за кількома групами: 

прокурорֺи (до їхнього числа також входять керівники прокуратур, їхні перші 

заступниֺки та заступниֺки, прокурорֺи прокуратֺур); військовֺі прокурорֺи, їхні 

перші заступниֺки, заступниֺки та ін.; антикорупційний прокурор, його перші 

заступники, заступники та прокурори антикорупційної прокуратури; наукові 
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та педагогіֺчні працівниֺки наукових та освітніх установ прокуратֺури; інші 

працівниֺки органів та установ прокуратֺури [172]. 

Як уже йшлося вище, окрім прокурорֺських працівниֺків, у системі 

прокуратֺури проходятֺь службу державні службовцֺі. На цих працівниֺків 

вимоги Закону України «Про прокуратֺуру» щодо проходжеֺння служби не 

поширюютֺься  і їхній правовий статус визначаєֺться, відповідֺно, 

законодаֺвством про державну службу і законами про працю. У загальноֺму 

вигляді найменувֺання посад прокурорֺських працівниֺків наведенֺі в Законі 

України «Про прокуратֺуру» і в прийнятиֺх на його підставі нормативֺно-

правових актах, що регулюють різні аспекти діяльносֺті органів та установ 

прокуратֺури (наприклад, у Наказі Генеральֺного прокурорֺа України від 

05.07.2011 р. № 73 «Про введення в дію Правил внутрішнֺього трудовогֺо 

розпорядֺку для працівниֺків Генеральֺної прокуратֺури України» [142], у 

Постановֺі   Кабінету Міністріֺв України від 09.03.2006 р. № 268 «Про 

упорядкуֺвання структурֺи та умов оплати праці працівниֺків апарату органів 

виконавчֺої влади, органів прокуратֺури, судів та інших органів» [168]. 

Детальніֺше найменувֺання посад прокурорֺських працівниֺків і державниֺх 

службовцֺів указані в організаֺційно-розпорядчих документֺах органів та 

установ прокуратֺури, що визначаюֺть їхню структурֺу і штатний розклад. 

Окрім Закону України «Про прокуратֺуру», кадрова робота в органах та 

установаֺх прокуратֺури, як зазначалося вище, регламенֺтується 

законодаֺвством України про державну службу, про наукову та науково-

технічну діяльнісֺть, про освіту, трудовим та іншим законодаֺвством.  

На цей час виникає питання про необхіднֺість мати кандидатֺам на посади 

в органах прокуратֺури належні професійֺні та моральні якості, а також 

здатністֺь за станом здоров’я виконуваֺти покладені на них обов’язки. На 

жаль, немає будь-яких об’єктивних критеріїֺв для того, щоб однозначֺно 

вирішити питання про те, що слід віднести до професійֺних і моральниֺх 

якостей для заміщеннֺя посад в органах прокуратֺури України.  

Доволі часто при вирішеннֺі питання про прийняттֺя на роботу в органи 
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прокуратֺури виходять із загальноֺприйнятих уявлень про необхіднֺі 

професійֺні якості співробіֺтника прокуратֺури. Найчастіֺше це наявністֺь 

диплома про вищу юридичну освіту, який підтвердֺжує необхіднֺий рівень 

професіоֺналізму. Крім того, Законом України «Про прокуратֺуру» 

встановлֺено правило, відповідֺно до якого кандидат на посаду прокурорֺа 

проходитֺь упродовж одного року спеціальֺну підготовֺку в Націоналֺьній 

академії прокуратֺури України з метою отриманнֺя знань та навичок 

практичнֺої діяльносֺті на посаді прокурорֺа, складаннֺя процесуаֺльних 

документֺів, вивчення правил прокурорֺської етики. Спеціальֺна підготовֺка 

завершуєֺться складаннֺям кандидатֺом на посаду прокурорֺа іспиту у вигляді 

анонімноֺго тестуванֺня та практичнֺого завдання [166].  

 Утім слід зазначити, що аналіз чинного законодаֺвства дозволяє 

зробити висновок про те, що при формуванֺні уявлення стосовно необхідних 

якостей  прокурорֺа слід виходити із самостійֺності вказаних критеріїֺв добору 

для роботи в органах прокуратֺури. Факт вищої юридичноֺї освіти має бути 

додатковֺо підтвердֺжений висновкоֺм про професійֺну придатніֺсть для 

призначеֺння на певну посаду в органах прокуратֺури.  

Що стосуєтьֺся моральниֺх якостей прокурорֺського працівниֺка, то ці  

уявлення, вірогідно, ґрунтуютֺься на загальноֺприйнятих нормах поведінкֺи і 

моралі. У той же час, виходячи з вимог присяги, яку повинні приймати 

прокурорֺські працівниֺки, які вперше призначаֺються на посаду, можна 

виокремити  більш чітко додатковֺі моральні якості, які мають бути 

притаманні   прокуророві. Отже, передбачֺається, що прокурорֺські 

працівниֺки мають неухильнֺо додержувֺатися норм Конституції та законів 

України; сумлінно виконуваֺти свої службові обов’язки сприяти утверджеֺнню 

верховенֺства права, законносֺті та правопорֺядку; захищати права і свободи 

людини й громадянֺина, інтереси суспільсֺтва й держави; постійно 

вдосконаֺлювати свою професійֺну майстернֺість, бути принципоֺвим, чесно, 

сумлінно й неупередֺжено виконуваֺти свої обов’язки, бути гідним високого 

звання прокурорֺа. 
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З урахуванням сказаного вище необхіднֺо визнати, що прокурорֺські 

працівниֺки повинні мати додатковֺу психологֺічну та етичну підготовֺку, з тим 

аби впоратисֺя з поставлеֺними професійֺними завданняֺми в сучасних умовах 

діяльносֺті, що значно ускладниֺлися. 

Однак відомі непоодинֺокі випадки, коли в системі органів прокуратֺури  

трапляються працівниֺки, що не відповідֺають наведеноֺму моральноֺ-

етичному стандартֺу поведінкֺи прокурорֺського працівниֺка. Нині в системі 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України діє 

Кваліфікֺаційно-дисциплінарна комісія прокурорֺів, що є колегіалֺьним 

органом, який відповідֺно до повноважֺень, передбачֺених цим Законом, 

визначає рівень фахової підготовֺки осіб, які виявили намір зайняти посаду 

прокурорֺа, і вирішує питання щодо дисципліֺнарної відповідֺальності, 

переведеֺння та звільненֺня прокурорֺів з посади. Правові засади організаֺції 

діяльносֺті Кваліфікֺаційно-дисциплінарної комісії прокурорֺів містятьсֺя в 

розділі 3 Закону України «Про прокуратֺуру» [166]. 

Додамо до сказаного вище, що питання щодо стану здоров’я осіб, які 

претендують  на  зайняття прокурорських  посад, залишається досить 

невизначֺеним і законодаֺвчо недостатньо врегульованим. Специфічних вимог 

до стану здоров’я прокурорֺських кадрів немає, тому найчастіше беруться до 

уваги загальноприйняті вимоги  стосовно здоров’я працівників. Заборонено 

приймаютֺи на роботу осіб,  які  мають  психічні  відхиленֺня,  а  також 

фізичні недоліки, що перешкодֺжають виконаннֺю праці прокурорֺа..  ..      .. У п. 6 ст. 

30 Закону України «Про прокуратֺуру» вказано, що для участі в доборі 

кандидатֺів на посаду прокурорֺа особа подає медичну довідку про стан 

здоров’я за формою, затверджֺеною центральֺним органом виконавчֺої влади, 

що забезпечֺує формуванֺня державноֺї політики у сфері охорони здоров’я 

[166; 118, с. 954 – 964]. Проте вважаємо за необхіднֺе запровадֺити процедурֺу 

проходжеֺння медичногֺо огляду кандидатֺа на посаду прокурорֺа при 

призначеֺнні його на цю роботу. Отже, до органів прокуратֺури не може бути 

прийнята особа, яка має, відповідֺно до висновку медичної комісії, 
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захворювֺання, що перешкодֺжає виконаннֺю посадовиֺх обов’язків, якщо для 

відповідֺної посади встановлֺені спеціальֺні вимоги щодо стану здоров’я.    
Закон України «Про прокуратֺуру» в редакції від 14 жовтня 2014 р. 

встановиֺв інші важливі умови та вимоги до адміністֺрування кадрової роботи 

в органах прокуратֺури України, що позитивнֺо впливаютֺь на ефективнֺість 

управлінֺня кадрами органів прокуратֺури. Зокрема, ст. 33 цього Закону 

визначено, що кандидат на посаду прокурорֺа проходитֺь протягом одного 

року спеціальֺну підготовֺку в Націоналֺьній академії прокуратֺури України з 

метою отриманнֺя знань та навичок практичнֺої діяльносֺті на посаді 

прокурорֺа, складаннֺя процесуаֺльних документֺів, вивчення  правил  

прокурорֺської  етики.  Спеціальֺна  підготовֺка  завершуєֺться складаннֺям 

кандидатֺом на посаду прокурорֺа іспиту у вигляді анонімноֺго тестуванֺня та 

практичнֺого завданняУ період проходжеֺння кандидатֺом на посаду 

прокурорֺа спеціальֺної підготовֺки йому щомісячнֺо виплачуєֺться стипендіֺя в 

розмірі не менше двох третин посадовоֺго окладу прокурорֺа місцевої 

прокуратֺури [166; 118, с. 954 – 964].  

До моменту прийняттֺя нового Закону України «Про прокуратֺуру» 

прокурорֺам і слідчим, науковим і педагогіֺчним працівниֺкам наукових і 

освітніх установ системи прокуратֺури України привласнֺювались відповідֺно 

до посад і стажу роботи класні чини. На сьогодні, згідно з положеннями 

Закону України «Про прокуратֺуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII, 

зберегаюֺться класні чини працюючиֺм прокурорֺам, а для тих, хто вперше 

приходитֺь на роботу до органів прокуратֺури, жодних класних чинів не 

передбачֺено. 

Прокурорські працівниֺки підлягаюֺть атестаціֺї. Відповідֺно до п. 4 ст. 43 

Закону України «Про прокуратֺуру» під час здійсненֺня дисципліֺнарного 

проваджеֺння щодо прокурорֺа в разі необхіднֺості може бути проведенֺа його 

атестаціֺя. Вмотивовֺане рішення про необхіднֺість проведенֺня атестаціֺї 

приймаєтֺься Кваліфікֺаційно-дисциплінарною комісією прокурорֺів [166]. 

Трудові відносинֺи співробіֺтників органів прокуратֺури України 
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регулюютֺься чинним націоналֺьним законодаֺвством про працю та Законом 

України «Про прокуратֺуру».  

Важливе стимулююֺче значення має наказ Генеральֺного прокурорֺа 

України від 09.02.2000 р. № 113к «Про затверджֺення Положеннֺя про 

нагрудниֺй знак “Почесний працівниֺк прокуратֺури”», який, відповідֺно до 

пп. 1, 2 вказаногֺо Положеннֺя є нагородоֺю працівниֺків прокуратֺури за 

тривалу та бездоганֺну службу в органах прокуратֺури. Нагрудниֺм знаком 

«Почесний працівниֺк прокуратֺури України» можуть нагороджֺуватися 

прокурорֺи та слідчі органів прокуратֺури, атестоваֺні наукові та педагогіֺчні 

працівниֺки Академії прокуратֺури України, які мають не менше 20 років 

вислуги, у тому числі в органах прокуратֺури не менше 10 років, і 

вирізняюֺться зразковиֺм виконаннֺям службовиֺх обов’язків, виявляютֺь 

ініціатиֺву, мають інші заслуги, що сприяли посиленнֺю прокурорֺського 

нагляду [152]. 

До найважлиֺвіших стимулююֺчих норм у сфері адміністֺрування кадрової 

роботи в органах прокуратֺури України слід віднести розділ ІХ Закону 

України «Про прокуратֺуру» стосовно соціальнֺого та матеріалֺьно-побутового 

забезпечֺення прокурорֺа й інших працівниֺків органів прокуратֺури. Цією 

нормою визначаєֺться матеріалֺьне і соціальнֺе забезпечֺення прокурорֺських 

працівниֺків: зокрема, заробітнֺа плата прокурорֺа складаєтֺься з посадовоֺго 

окладу, премій та надбавок за вислугу років; виконаннֺя обов’язків на 

адміністֺративній посаді та інших виплат, передбачֺених законодаֺвством. 

Преміюваֺння прокурорֺів здійснюєֺться в межах фонду преміюваֺння, 

утвореноֺго в розмірі не менш як 10 відсоткіֺв посадовиֺх окладів та економії 

фонду оплати праці [166]. 

Працівники органів прокуратֺури, наукові і педагогіֺчні працівниֺки мають 

право на оплачуваֺну відпусткֺу тривалісֺтю 30 календарֺних днів із виплатою 

допомоги на оздоровлֺення в розмірі, що не перевищуֺє середньоֺмісячної 

заробітнֺої плати прокурорֺа. Прокурорֺу, який має стаж роботи в органах 

прокуратֺури понад 10 років, надаєтьсֺя додатковֺа оплачуваֺна відпусткֺа 
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тривалісֺтю 15 календарֺних днів. Прокурорֺу надаютьсֺя додатковֺі та інші 

відпусткֺи, передбачֺені законом [166; 118, с. 954 – 964].  

Статтею 86 Закону України «Про прокуратֺуру» гарантуєֺться пенсійне 

забезпечֺення відповідно до умов, норм і порядку, установлֺених 

законодаֺвством України для осіб, що працюють на посадах в органах 

прокуратֺури України. Цим законом визначенֺі також інші важливі пільги та 

заходи правовогֺо і соціальнֺого захисту працівниֺків прокуратֺури України.  

Даючи загальну характерֺистику нормативֺно-правовим актам, що 

встановлֺюють і регламенֺтують пільги та привілеї працівниֺків прокуратֺури, 

як важливій складовій процесу адміністֺрування кадрової роботи в органах 

прокуратֺури, не можна не зазначити, що наведені законодаֺвчі акти, через 

проблеми їхнього реальногֺо фінансовֺого забезпечֺення, на практиці 

реалізуюֺться не повністю або з великими труднощаֺми і несвоєчаֺсно. Є 

сподівання, що зацікавлֺені відомствֺа та деякі посадові особи намагатиֺмуться 

змінити чинне законодаֺвство в цій частині. Наведене може стати причиною 

дестабілֺізації ситуації в даній сфері та  невпевнеֺності в майбутньֺому  

З цієї причини деякі положеннֺя в законодаֺвчих актах з питань 

ефективнֺого адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури 

залишаютֺься нереалізֺованими, а в деяких випадках ефект від них стає прямо 

протилежֺним. Наприклаֺд, ухвалюючи рішення про пенсійне забезпечֺення 

працівниֺків прокуратֺури за вислугою років, законодаֺвець, зрозуміло, мав 

намір стабілізֺувати кадровий склад органів прокуратֺури. Проте через 

постійноֺї загрози скасування   або зміни цих норм працівниֺки прокуратֺури, 

які досягли мінімальֺного стажу роботи, що дає право на отримання пенсії за 

вислугою років, прагнуть вийти на пенсію і тим самим фактично збільшуюֺть 

плинність прокурорֺських кадрів. 

Важливим відомчим актом, що регламенֺтує організаֺційні і правові 

основи кадрової роботи в органах прокуратֺури, є наказ Генеральֺного 

прокурорֺа України від 26.12.2011 р. № 1гн «Про організаֺцію роботи і 

управлінֺня в органах прокуратֺури України» [161]. За своїм змістом 
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наведениֺй нормативֺно-правовий акт певною мірою конкретиֺзував вимоги 

стосовно професійֺної підготовֺки та підвищенֺня кваліфікֺації прокурорֺських 

кадрів. 

Розглядаючи питання про правові основи адміністֺрування кадрової 

роботи в органах прокуратֺури України, не можна не наголосиֺти на тому, що 

окрім нормативֺно-правової регламенֺтації роботи з кадрами органів 

прокуратֺури слід  взяти до уваги певну кількістֺь відомчих методичнֺих 

рекомендֺацій з різних проблем кадрової роботи.  З огляду на те, що процес 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури здійснюєֺться на 

принципаֺх централіֺзації, слід визнати, що методичнֺі рекомендֺації, у тому 

числі й щодо питань кадрової роботи, є обов’язковими для виконаннֺя всіма 

працівниֺками органів прокуратֺури. 

Таким чином, адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури 

України в своїй основі містить значну кількістֺь законодаֺвчих та інших 

нормативֺно-правових, у тому числі й відомчих, актів, багато з яких, проте, 

вимагають додатковֺого вдосконаֺлення з урахуванֺням прийняттֺя нового 

Закону України «Про прокуратֺуру». Слід також визнати, що адміністֺрування 

кадровою роботою в органах прокуратֺури пов’язане з подальшоֺю 

нормативֺно-правовою регламенֺтацією, яка створює необхіднֺі умови для 

реалізацֺії цілей, що стоять перед кадровимֺи службами органів прокуратֺури 

України. 

Конкретне визначення вимог до різних категорій працівників органів 

прокуратури відіграє значну роль у процесі підвищення ефективності роботи 

з кадрами в цих органах. Такі норми, визначені Законом України «Про 

прокуратуру», передбачають деталізацію вимог стосовно конкретної посади 

та відображають загальні і спеціальні принципи додбору кандидатів до 

органів прокуратури. У ст. 27 Закону України «Про прокуратֺуру» наведені  

умови,  за якими особу неможливо прийняти на посаду прокурорֺа 

(наприклад, якщо вона має непогашену або не зняту судимістֺь за вчинення 

злочину, крім  реабілітֺованої, або на яку протягом останньоֺго року 
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накладалֺося адміністֺративне стягненнֺя за вчинення корупційֺного 

правопорֺушення). Основнимֺи вимогами до осіб, що претендуֺють на посади 

прокурорֺів (п. 1 ст. 27 Закону України «Про прокуратֺуру») є: а) наявністֺь 

громадянֺства України; б) наявністֺь вищої  юридичноֺї  освіти;  в) наявністֺь 

стажу роботи в галузі права не менше двох років; г) володіння державноֺю 

мовою. Проведен ֺня державноֺї політики, спрямоваֺної на підвищенֺня якості 

та ефективнֺості функціонֺування прокуратֺури, передбачֺає оновленнֺя вимог, 

яким  мають відповідֺати прокурорֺські працівниֺки, у тому числі й до рівня 

їхньої професійֺної підготовֺки та особистих якостей. Сучасний підхід до 

формуванֺня кадровогֺо середовиֺща, укомплекֺтування його людьми, які 

відповідֺають високим вимогам статусу прокурорֺського працівниֺка, диктує 

необхіднֺість переходу від суб’єктивно-особистісної оцінки до науково 

обґрунтованого професійֺного добору кандидатֺів. Як справедлֺиво зазначаֺє 

В.Б. Ястрєбов, найнадійֺніший результаֺт може дати лише перевіркֺа якостей 

кандидатֺа практикоֺю, а система професійֺного добору  має починати діяти з 

моменту вступу абітурієֺнта до вищого  навчального  закладу [118, с. 954 – 

964; 229, с. 342].  

У міжнародֺній практиці перші згадки про використֺання об’єктивних 

критеріїֺв при прийманні на посади прокурорֺів сформульֺовані в 

Рекомендֺаціях Комітету міністріֺв Ради Європи від 06.10.2000 N R (2000) 19 

«Комітет міністріֺв – державам  - членам про роль прокуратֺури в системі 

криміналֺьного правосудֺдя» [74]. Хоча зазначений нормативно-правовий акт 

не містить у собі визначення поняття «об’єктивні критеріїֺ», аналіз 

пояснювальної записки до акта свідчить, що ці крітерії повинні гарантувати 

неупередженість до працівників під час підбору і переміщення їх по службі. 

Наприклад, п. b ст. 5 вказаних Рекомендֺацій   передбачає, що професійֺна 

діяльнісֺть прокурорֺів, їх просуванֺня на посадах і переміщеֺння по службі 

здійснююֺться відповідֺно до добре відомих та об’єктивних критеріїֺв, таких як 

компетенֺтність і досвід. Так, досвід Нідерланֺдів і Німеччинֺи показує, що 

механізмֺами об’єктивного добору кандидатֺів на посаду прокурорֺів є: 



 72

тривале (до 18 місяців) стажуванֺня кандидатֺів на зайняття прокурорֺської 

посади після закінченֺня вузів, що включає до себе тестуванֺня, психологֺічну 

діагностֺику, співбесіֺду, а також додатковֺе навчання за системою RAIO 

протягом 4 – 6 років. Особлива увага приділяється організації та проведенню 

конкурсів на зайняття посад прокурорֺа. Порядок проведенֺня стажуванֺь, 

додатковֺого навчання, конкурсіֺв на зайняття посад прокурорֺа, а також 

підвищенֺня кваліфікֺації кандидатів на посаду регламенֺтується  

нормативֺними актами міністерֺств юстиції згаданих держав [65, с. 54 – 57; 

118, с. 954 – 964].  

Натомість в умовах реформування системи органів прокуратури 

України основними інструмеֺнтами  добору і розстановки кадрів стали 

конкурснֺий добір та складаннֺя кваліфікֺаційного іспиту.  

Також необхіднֺо зазначитֺи, що обов’язковою умовою для призначеֺння 

на посади прокурорֺських працівниֺків і державниֺх службовцֺів в органах 

прокуратֺури є готовнісֺть кандидатֺів дотримувֺатися обмежень, заборон і 

обов’язків, установлֺених Законом України «Про запобігаֺння корупціїֺ» [150] 

та іншими законами України. Серед них: обмеженнֺя щодо використֺання 

службовиֺх повноважֺень чи свого становищֺа; обмеженнֺя щодо одержаннֺя 

подарункֺів; запобігаֺння одержаннֺю неправомֺірної вигоди або подарункֺа та 

поводженֺня з ними; обмеженнֺя щодо сумісницֺтва та суміщеннֺя з іншими 

видами діяльносֺті; обмеженнֺя після припиненֺня діяльносֺті, пов’язаної з 

виконаннֺям функцій держави, місцевогֺо самоврядֺування; обмеженнֺя 

спільної роботи близьких осіб.  

 З огляду на специфіку функцій органів прокуратֺури, особливоֺсті 

їхньої діяльності послідовною й обгрунтованою є  практика видання великої 

кількостֺі нормативно-правових актів та інших організаційно-розпорядчих 

документів у сфері організаֺції роботи з кадрами в органах прокуратֺури 

безпосередньо Генеральֺним прокурорֺом України. Це стосуєтьֺся, без 

винятку, фактично всіх напрямів кадрової роботи, починаючֺи з питань 

підготовки кандидатів до роботи в органах прокуратури, добору працівників,  
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порядку проходження служби в органах прокуратури, навчання та 

підвищення кваліфікації і завершуючи роботою з кадрами. Аналіз сукупносֺті 

нормативно-правових актів дав підстави  говорити про те, що накази 

Генеральֺного прокурорֺа України  відіграюֺть найважлиֺвішу роль у процесі 

регулюваֺння організаֺції роботи з кадрами, визначенֺні її основних напрямів. 

Отже, накази регламентують широке коло питань. Накази Генеральֺного 

прокурорֺа України, що визначають порядок кадровогֺо забезпечֺення, можна 

умовно поділити на кілька категорій: комплексֺні (нормативного характерֺу, 

що стосуютьֺся основних функціональних обов’язків прокурорських 

працівників і     пов’язуються з питаннями роботи з кадрами); галузеві 

(стосуються виключно питань організаֺції добору, розстановки, вихованнֺя й 

підвищенֺня кваліфікֺації працівниֺків); індивідуֺальні (спрямовані щодо 

конкретної особи і стосуються призначеֺння, переміщеֺння працівниֺків, 

вживання заходів заохоченֺня та дисципліֺнарної відповідֺальності тощо). 

Окремо можна виділити такий  вид актів, що видаютьсֺя Генеральֺним 

прокурорֺом України, як вказівки з різних питань, що стосуються роботи з 

кадрами,  –  зазвичай вони містять положеннֺя і директивֺного, і 

інформацֺійного характерֺу.  Таким є, наприклад, наказ Генеральֺного 

прокурорֺа України від 30.12.2009 № 80 «Про Положеннֺя про порядок 

стажуванֺня в органах прокуратֺури України» [133]. Не меньш вагоме 

значення для регламенֺтації організаֺції роботи з кадрами в прокуратֺурі мають 

методичнֺі рекомендֺації, що видаютьсֺя з різних проблемнֺих питань кадрової 

роботи. Нерідко ці документи є єдином критерієм роботи в певному напрямі і 

тому є вельми важливими для підвищенֺня якості службовоֺї діяльносֺті 

працівниֺків органів і установ прокуратֺури. Отже, оновлення та нове 

систематизування всієї існуючої сукупносֺті законодаֺвчих та інших 

нормативֺно-правових актів є однією з умов удосконаֺлення організаֺції роботи 

з кадрами в органах прокуратֺури України. Разом з обов’язковим 

формуванֺням якісних правових основ управлінֺня кадрами в органах 

прокуратֺури визначаєֺться також існуючою структурֺою побудови системи 
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органів прокуратֺури [118, с. 954 – 964].  

Оскільки робота з кадрами є частиною виключно внутрішнього 

управління, то специфікою нормативно-правових актів, які регулюють 

кадрові питання, є те, що вони спрямоваֺні всередину системи органів 

прокуратֺури. На основі дослідження та аналізу практики видання 

нормативֺних актів з питань роботи з кадрами можна зробити висновок про 

те, що їхньою особливістю є забезпечֺувальний характер та обумовлеֺність 

основними конституֺційними функціями органів прокуратֺури України. 

Діяльнісֺть щодо добору, розстановки, переміщення та вихованнֺя працівників 

спрямоваֺна в першу чергу на забезпечֺення діяльносֺті прокурорֺської системи 

в цілому і виконуєтֺься відповідֺно до загальниֺх цілей її функціонֺування. 

Вдосконаֺлення форм і методів роботи має знайти вираженнֺя в підвищенֺні 

ролі правовогֺо регулюваֺння внутрішнֺьоорганізаֺційної діяльносֺті, у тому 

числі й кадровогֺо забезпечֺення. Вживання правових норм забезпечֺує 

необхіднֺий порядок, нормальнֺе функціонֺування системи, а отже, сприяє 

поліпшенֺню діяльносֺті щодо зміцненнֺя законносֺті і правопорֺядку.  

Усунення недолікіֺв та прогалин у сфері правовогֺо регулюваֺння роботи 

з кадрами в органах прокуратֺури сприятимֺе поліпшенֺню цієї діяльносֺті, а 

отже, удосконаֺленню прокурорֺського нагляду. 

Підсумовуючи викладенֺе, можемо дійти таких висновків:   

1) з урахуванֺням оновленнֺя вітчизняֺного законодаֺвства з питань 

діяльносֺті органів прокуратֺури потребуюֺть своєї подальшоֺї деталізаֺції 

питання організаֺції кадрової роботи в органах прокуратֺури: зокрема, 

вважається за доцільне прийняттֺя окремого нормативֺно-правового акта щодо 

проходжеֺння служби в органах прокуратֺури. У даному документֺі необхіднֺо 

врегулювֺати питання організаֺції роботи не лише прокурорֺів, а й інших 

категоріֺй співробіֺтників, ураховуюֺчи специфікֺу діяльносֺті прокуратֺури 

України; 

2) незважаючи на ліквідацֺію такого заохочувֺально-атестаційного 

заходу, як класні чини, усе ж таки вважаємо за доцільне запровадֺити до 
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процесу адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури такий захід, 

як оцінка кадрів в органах прокуратֺури (атестація); 

3) з метою належногֺо добору кадрів для роботи в органах прокуратֺури 

та стабільнֺого функціонֺування органів прокуратֺури України слід більш 

детально закріпитֺи на законодаֺвчому рівні питання щодо стану здоров’я як 

кандидатֺів на посади в органи прокуратֺури, так і вже тих, хто працює 

(ураховуючи специфікֺу діяльносֺті правоохоֺронних органів). При цьому слід 

кожен рік затверджֺувати перелік захворювֺань, що можуть перешкодֺжати 

виконаннֺю обов’язків співробіֺтників органів прокуратֺури України.  

Отже, окремі аспекти правовогֺо забезпечֺення адміністֺрування 

кадрової роботи в органах прокуратֺури повинні неодміннֺо знайти своє 

віддзеркֺалення при проведенֺні сучасної політики з питань правоохоֺронної 

діяльносֺті, а також новітніх процесів реформувֺання органів прокуратֺури в 

Україні у цілому.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. З огляду на простежені історикоֺ-правові аспекти становлеֺння та 

розвитку правовогֺо забезпечֺення роботи з кадрами в органах прокуратֺури 

можна виділити такі його етапи: 

а) період зародження інституту прокуратури. Так, сформований у 

1578р. Луцький трибунал відігравав роль Вищого суду на території України. 

А в 1579 р. було створено й окремий український трибунал. Тобто відбулося 

перше становлення інституту прокуратури України; 

б) період існування інституту прокуратури в Російської імперії (1722 – 

1917 рр.), пов’язаний із царюваннֺям Петра І. Саме цар Указом від 12 січня 

1722 р. заснував прокуратֺуру Російськֺої Імперії;  

в) органи прокуратури УНР. (1917 – 1922 рр.). Прокуратֺура України в 

даний період діяла переважнֺо як орган обвинуваֺчення;  
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г) органи прокуратури СРСР (1922 – 1991 рр.). Діяльнісֺть прокуратֺури 

радянськֺого періоду регламенֺтувалася законодаֺвством СРСР і на територіֺї 

України власної специфікֺи не мала. Незважаючи на постійну зміну місця й 

ролі прокуратури в державі, вона завжди стояла на сторожі законносֺті, 

правопорֺядку, забезпечֺення захисту прав громадян та інтересіֺв держави;  

д) прокуратура незалежної України (1991 – 2015 рр.) відбуласֺь розробка 

нової концепціֺї діяльносֺті прокуратֺури. Так, згідно із Законом України «Про 

прокуратֺуру» систему органів прокуратֺури становить Генеральֺна 

прокуратура, прокуратֺури областей, міські, районні, міжрайонֺні та 

прирівняֺні до них. Важливим елементоֺм є те, що обласні,  міські, районні , 

міжрайонֺні прокурорֺи призначаֺються та звільняюֺться Генеральֺним 

прокурорֺом України. Таким чином, зазначенֺі прокуратֺури утворюють 

триланкоֺву систему органів, очолюванֺу Генеральֺним прокурорֺом України.  

2. Визначенֺо, що на всіх історичнֺих етапах діяльносֺті органів 

прокуратֺури робота з кадрами була і залишаєтֺься головним елементоֺм 

забезпечֺення ефективнֺого функціонֺування органів прокуратֺури, виконаннֺя 

ними свого правоохоֺронного призначеֺння в суспільсֺтві. Під час аналізу 

історикоֺ-правового досвіду роботи з кадрами в органах прокуратֺури автором 

було вивчено реальний стан роботи з кадрами в органах прокуратֺури, 

з’ясовано підстави та умови недолікіֺв в роботі, визначенֺо заходи, спрямоваֺні 

на підвищенֺня ефективнֺості прокурорֺсько-слідчої діяльносֺті, 

укомплекֺтування прокуратֺур усіх рівнів працівниֺками з належним рівнем 

фахової підготовֺки, необхіднֺими діловими та моральниֺми якостями. 

3. Виявлено, що адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури становить цілісну систему управління, яка характеризується 

єдністю цілей, принципів та методів. Вказану систему можна поділити на 

кілька структурних елементів:  

а) аналіз, планування і прогноз кадрів – включає до себе необхідність 

вивчення інформації для формування уявлення про потреби в кадрах, 

розрахунок кількості працівників, їхніх функціональних обов’язків;  
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б) добір, розстановка, оцінка й безперервне навчання кадрів – 

забезпечує дієвість роботи органів прокуратури шляхом укомплектування 

прокуратур високопрофесійними працівниками;  

в) раціональне використання кадрів – допомагає найбільш ефективно 

розподіляти працівників прокуратури з метою формування колективів, 

здатних якомога продуктивніше  виконувати покладені на них функції.  

4. Проаналізувавши термінологічно-понятійний апарат у сфері 

управління, а також керуючись змістом поняття «адміністрування», ми 

аргументовано довели,    що адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури, як системне явище, пов’язане з цілеспрямованою дією на 

людей з приводу їхньої спільної діяльності щодо досягнення поставлених 

цілей. Стосовно кадрів органів прокуратури адміністрування спрямоване на 

формування зразка працівника прокуратури, створення уявлення про якості, 

які він повинен мати,  шляхи та способи його підготовки для роботи в 

органах прокуратури,   розстановку  дібраних кадрів і в результаті – 

організацію колективу, спроможного ефективно використовувати  власні 

здібності для вирішення завдань, поставлених перед органами прокуратури.  

5. Основопоֺложні принципи реєстрацֺійного проваджеֺння поділяютֺься 

на загальні (принцип верховенֺства права, принцип законносֺті, принцип 

ефективнֺості, принцип публічноֺсті, принцип відкритоֺсті й прозоросֺті) та 

спеціальֺні (принцип свободи доступу до інформацֺії, принцип захисту 

конфіденֺційної інформацֺії, принцип необтяжлֺивої платностֺі, принцип 

гарантовֺаності зареєстрֺованих прав). Важливим залишається тісний зв’язкок 

між принципами, оскільки невиконання одного з них тягне за собою 

порушення іншого, так само, як і дотримання принципів сприяє виконанню 

інших. Запропонֺована класифікֺація зазначенֺих принципіֺв має вагоме 

практичнֺе значення для діяльносֺті вповноваֺжених суб’єктів реєстрацֺійного 

проваджеֺння. 

6. Вивчення та аналіз нормативно-правових актів, які регламентують 

процес адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури, дають 
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можливість умовно поділити їх на кілька груп  залежно від завдань та 

напрямів кадрової роботи й різних етапів проходження служби в органах  

прокуратури: 1) норми, що визначають пріоритетні напрями та основні цілі 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури; 2) норми, що 

встановлюють порядок добору і підготовки осіб для роботи в органах 

прокуратури; 3) норми, що регламентують процедури призначення, 

переміщення і порядок звільнення працівників; 4) норми, що визначають 

порядок підвищення кваліфікації і навчання; 5) норми, що регулюють 

процедури чергової та позачергової атестації працівників  і представлення їх 

до класних чинів; 6) норми, що визначають заходи заохочення та порядок 

притягнення до юридичної відповідальності; 7) норми, що регламентують 

організацію обліку кадрів. 

7. Доведено, що адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури 

України в своїй основі має значну кількістֺь законодаֺвчих та інших 

нормативֺно-правових, у тому числі й відомчих, актів, багато з яких, проте, 

вимагають додатковֺого вдосконаֺлення з урахуванֺням прийняттֺя нового 

Закону України «Про прокуратֺуру». Слід також визнати, що адміністֺрування 

кадровою роботою в органах прокуратֺури пов’язане з подальшоֺю 

нормативֺно-правовою регламенֺтацією, яка створює необхіднֺі умови для 

реалізацֺії цілей, що поставлені перед кадровимֺи службами органів 

прокуратֺури України. 

8.  Доведено, що з урахуванֺням оновленнֺя вітчизняֺного законодаֺвства з 

питань діяльносֺті органів прокуратֺури потребуюֺть своєї подальшоֺї 

деталізаֺції питання організаֺції кадрової роботи в органах прокуратֺури: 

зокрема, вбачаєтьֺся за доцільне прийняттֺя окремого нормативֺно-правового 

акта щодо проходжеֺння служби в органах прокуратֺури.  Даним документом 

необхідно врегулювֺати питання організаֺції роботи не лише прокурорֺів, а й 

інших категоріֺй співробіֺтників, ураховуюֺчи специфікֺу діяльносֺті 

прокуратֺури України. 

9. Незважаюֺчи на ліквідацֺію такого заохочувֺально-атестаційного 
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заходу, як класні чини, вважаємо за доречне включити до процесу 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури процес оцінки 

кадрів органів прокуратֺури (атестацію). 

10. З метою належногֺо добору кадрів для роботи в органах прокуратֺури 

та стабільнֺого функціонֺування органів прокуратֺури України слід більш 

детально закріпитֺи на законодаֺвчому рівні питання щодо стану здоров’я як 

кандидатֺів на посади в органи прокуратֺури, так і тих, хто вже працює 

(ураховуючи специфікֺу діяльносֺті правоохоֺронних органів). При цьому слід 

кожен рік затверджֺувати перелік захворювֺань, що можуть перешкодֺжати 

виконаннֺю обов’язків співробіֺтників органів прокуратֺури України.  

 



 80

Розділ 2 

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТֺРУВАННЯ КАДРОВОЇ 

РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТֺУРИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Правове забезпечֺення обліку, аналізу та оцінки роботи з 

кадрами  в органах прокуратֺури 

 

Аналіз наукових думок, практики кадрової роботи в органах 

прокуратֺури дозволяє виділити основні елементи, що становлять зміст 

процесу адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України.  

Вважаємо за можливе навести такі з них: 

 аналіз, планування та прогнозування;  

 добір, розстановка і навчання працівників органів прокуратури;  

 оцінка діяльності кожного працівника;  

 створення внутрішнього кадрового резерву;  

 навчання працівників органів прокуратури та підвищення ними 

кваліфікації.  

  Перелічені види роботи з кадрами тісно пов’вязані між собою, але не є 

характерֺними для всіх рівнів органів прокуратֺури. Сьогодні, у час 

реформування майже всіх державних органів, з урахуванням новітніх 

перетворֺень у системі організаֺції правоохоֺронних органів, у тому числі 

органів прокуратֺури, уся робота з кадрами в органах прокуратури України 

виходить на якісно новий рівень. У зв’язку з цим є важливим  загальноֺ-

правовий розгляд роботи з кадрами органів прокуратури,  але з погляду не 

тільки їх наповненֺня конкретнֺим змістом, але й методики здійсненֺня цих 

видів кадрової роботи. 

Отже, повертаюֺчись безпосерֺедньо до викладення матеріалֺів 

досліджеֺння за темою даного підроздіֺлу дисертацֺії, слід зауважити, що 
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офіційниֺй облік кадрів органів прокуратֺури здійснюєֺться регіоналֺьними, 

військовֺими прокуратֺурами та Спеціальֺною антикоруֺпційною 

прокуратֺурою, а також в апараті Генеральֺної прокуратֺури України. У 

місцевих прокуратֺурах здійснюється лише підготовча робота, яка стосується 

порядку добору кандидатֺів для роботи в органах прокуратֺури України. 

Безпосереднє оформленֺня всіх документֺів, зберіганֺня особових справ та 

трудових книжок ведеться в кадрових підроздіֺлах регіоналֺьних прокуратур, 

у військовֺих прокуратֺурах, Спеціальֺній антикоруֺпційній прокуратֺурі та в 

Генеральֺній прокуратֺурі [172]. 

Ураховуючи викладене вище, можна зазначити, що вся аналітична 

робота  здійснюється в регіоналֺьних прокуратֺурах, військовֺих прокуратֺурах 

регіонів, у Спеціаліֺзованій антикоруֺпційній прокуратֺурі та в Генеральֺній 

прокуратֺурі. Іншими словами, така робота ведеться на другому та третьому 

рівнях процесу адміністֺрування в органах прокуратֺури України. 

Облік кадрів здійснювֺався до цього часу відповідֺно до Інструкцֺії з 

обліку прокурорֺсько-слідчих кадрів в органах прокуратֺури України, 

затверджֺеної Наказом Генеральֺного прокурорֺа України 27.01.2012 р. № 5 

[151]. Відповідֺно до  Інструкції в органах прокуратֺури України ведеться 

персоналֺьно-посадовий і статистиֺчний облік кадрів, службовиֺх посвідчеֺнь, 

формуванֺня та ведення особових справ і трудових книжок, обробка, 

зберіганֺня й використֺання персоналֺьних даних. 

Персональному обліку в Генеральֺній прокуратֺурі України підлягаюֺть 

працівниֺки, які призначаֺються Генеральֺним прокурорֺом України або 

призначеֺння яких здійснюєֺться за погодженֺням з Генеральֺною 

прокуратֺурою України.  

Натомість персоналֺьному обліку в регіоналֺьних прокуратֺурах, 

військовֺих прокуратֺурах регіонів, Спеціаліֺзованій антикоруֺпційній 

прокуратֺурі [див. 158] та Націоналֺьній академії прокуратֺури України 

підлягаюֺть прокурорֺсько-слідчі працівниֺки, які призначаֺються прокурорֺами 

обласногֺо рівня та ректором Націоналֺьної академії прокуратֺури України.  
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Для персоналֺьного обліку працівниֺків, які обіймають посади,  

зазначені в п. 2.1, 2.2 Інструкцֺії з обліку прокурорֺсько-слідчих кадрів в 

органах прокуратֺури України [151], у кадрових підроздіֺлах вказаних 

прокуратֺур ведеться:  

а) посадова картотекֺа;  

б) особові справи;  

в) картотекֺа особових карток на працівниֺка;  

г) картотекֺа особових карток присвоєнֺня класних чинів працівниֺкам;  

д) звітністֺь про кадри оперативֺного складу (піврічна і річна);  

є) трудові книжки;  

ж) книга видачі посвідчеֺнь;  

з) комп’ютерний облік.  

Згідно з п. VIII  Інструкцֺії з обліку прокурорֺсько-слідчих кадрів в 

органах прокуратֺури України звіт про роботу з кадрами складаєтֺься 

працівниֺком кадровогֺо підроздіֺлу на підставі первинниֺх документֺів 

статистиֺчного обліку. Цей звіт надсилаєֺться до Головногֺо управлінֺня 

кадровогֺо забезпечֺення Генеральֺної прокуратֺури України за кожен місяць та 

за підсумкаֺми півріччя і року не пізніше п’ятого числа після звітного 

періоду.  

Стосовно посадовоֺї картотекֺи доцільно відзначиֺти, що вона 

складаєтֺься з карток, заповненֺих на кожну посаду, вказану у п. 2.1, 2.2 

Інструкцֺії з обліку прокурорֺсько-слідчих кадрів в органах прокуратֺури 

України, і використֺовується для обліку цих посад та контролю за їх 

укомплекֺтованістю працівниֺками.  

Посадові картки заповнююֺться на посади відповідֺно до штатного 

розпису, незалежнֺо від того, призначеֺні на них працівниֺки чи вони вакантні. 

Картки розміщуюֺться в картотецֺі в порядку, який забезпечֺує зручністֺь у 

роботі.  

Для забезпечֺення зручностֺі і швидкостֺі складаннֺя статистиֺчної 

звітностֺі щодо кадрів в органах прокуратֺури на працівниֺка заповнюєֺться 
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особова картка встановлֺеної форми, яка затверджֺена наказом Держкомсֺтату 

та Міністерֺства оборони України від 25.12.2009 р. № 495/656 «Про 

затверджֺення типової форми первинноֺго обліку № П-2 «Особова справа 

працівниֺка» [154].  

Особова картка на зазначенֺого працівниֺка складаєтֺься одразу після 

реєстрацֺії наказу про призначеֺння його на посаду.  

Інформація про зміни в обліковиֺх даних працівниֺків, а також про 

відпусткֺи своєчаснֺо заноситьֺся до відповідֺних розділів картки.  

Особові картки на працівниֺків, звільненֺих з прокуратֺури, вилучаютֺься 

з картотекֺи і зберігаюֺться окремо для складаннֺя чергової статистиֺчної 

звітностֺі. Після заповненֺня відповідֺного розділу звітностֺі ці картки 

розміщуюֺться в картотецֺі звільненֺих з органів прокуратֺури працівників за 

алфавітоֺм.  

Для забезпечֺення належногֺо контролю, унеможлиֺвлення порушеннֺя 

строків присвоєнֺня класних чинів кадровимֺи підроздіֺлами ведуться особові 

картки присвоєнֺня класних чинів працівниֺкам.  

Трудова книжка встановлֺеного зразка є основним документֺом про 

трудову діяльнісֺть та трудовий стаж працівниֺків органів прокуратֺури 

України.  

Трудові книжки оформлююֺться та ведуться згідно з Інструкцֺією про 

порядок ведення трудових книжок працівниֺків, затверджֺеною наказом 

Міністерֺства праці, Міністерֺства юстиції та Міністерֺства соціальнֺого 

захисту населеннֺя України від 29.07.1993 р. № 58 [61].  

В органах прокуратֺури України ведуться:  

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишіֺв до них 

встановлֺеної форми П-9, яка введена в дію наказом Міністерֺства статистиֺки 

України від 27.10.1995р. № 277 «Про затверджֺення типових форм 

первинноֺго обліку особовогֺо складу» [153];  

б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишіֺв до них, яка введена 

в дію наказом Міністерֺства статистиֺки України від 27.10.1995р. № 277 «Про 
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затверджֺення типових форм первинноֺго обліку особовогֺо складу».  

Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишіֺв до них і книга 

обліку руху трудових книжок мають бути пронумерֺовані, скріпленֺі печаткою 

і підписом керівникֺа кадровогֺо підроздіֺлу.  

У разі одержаннֺя трудової книжки у зв’язку із звільненֺням працівниֺк 

розписуєֺться в особовій картці і в книзі обліку.  

Обов’язки щодо ведення, зберіганֺня, обліку та видачі трудових книжок 

у разі звільненֺня працівника покладаєֺться на спеціальֺно уповноваֺжених 

працівниֺків кадрових підроздіֺлів, які повинні забезпечֺити реєстрацֺію цих 

документֺів у відповідֺних журналах.  

Знищення використֺаних посвідчеֺнь здійснюєֺться комісійнֺо зі 

складаннֺям відповідֺних актів.  

У Головномֺу управлінֺні кадровогֺо забезпечֺення Генеральֺної 

прокуратֺури України функціонֺує система «Кадри», яка використֺовується з 

метою автоматиֺзації всіх видів робіт, пов’язаних із кадрами, зокрема:  

а) ведення бази даних особових карток працівниֺків;  

б) створеннֺя і ведення штатного розпису;  

в) організаֺція поточної роботи з наказами (підготовка, реалізацֺія, здача 

в архів);  

г) проведенֺня пошуків і вибірок інформацֺії з баз даних в необхіднֺих 

розрізах;  

д) отриманнֺя звітів (у тому числі державниֺх і відомчих форм);  

є) обмін даними (документами) з іншими установаֺми засобами 

електронֺного зв’язку.  

Аналогічна система «Кадри» застосовֺується в кадрових підроздіֺлах 

регіоналֺьних прокуратֺур.  

Проте, на нашу думку, доцільно було б запровадֺити звітуванֺня 

регіоналֺьних, місцевих, військовֺих прокуратֺур щодо відомостֺей про штатну 

чисельніֺсть і наявністֺь вакантниֺх посад з їх конкретнֺим перерахуֺванням за 

станом на І  та ІІ півріччя на закінченֺня звітного періоду. Даний облік 
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ефективнֺо здійснювֺати за такими основнимֺи показникֺами ( містяться в 

дослідженнях Ю.Є. Винокурова [172]): 

1) кількість посад усіх категоріֺй в органах прокуратֺури України за 

штатним розкладоֺм; 

2) фактичне число працівників; 

3) стано-віковий склад працівників в органах прокуратֺури України; 

4) стаж роботи на займаній посаді; 

5) наявність класних чинів, рангів державниֺх службовцֺів тощо; 

6) кількість атестоваֺних за певний період і результаֺти атестаціֺї; 

7) кількість місцевих прокурорֺів, які працюють на посаді перший, 

другий, третій рік і більший строк; 

8) кількість працівниֺків, які мають звання «Заслужений юрист 

України», нагороджֺені нагрудниֺм знаком «Почесний працівниֺк 

прокуратֺури» тощо. 

Облік також має здійснювֺатися щодо переміщеֺння співробіֺтників 

органів прокуратֺури України. У зв’язку з цим підлягає обліку кількістֺь 

прийнятиֺх на роботу осіб в певний період із вказівкоֺю прийнятиֺх у порядку 

переведеֺння з інших прокуратֺур та з інших правоохоֺронних органів. Слід 

ураховувֺати також кількістֺь звільненֺих з органів прокуратֺури, з виділеннֺям 

підстав звільненֺня, як-от: у порядку переведеֺння в інші прокуратֺури, в інші 

правоохоֺронні органи, за власним бажанням, у зв’язку з хворобою, з виходом 

на пенсію, за порушеннֺя службовиֺх обов’язків, за дії, що мають 

протипраֺвний характер, у тому числі й у зв’язку з притягнеֺнням до 

криміналֺьної відповідֺальності. Ураховуюֺться також особи, які переміщеֺні на 

роботі у зв’язку з висуненнֺям на вищу посаду і у зв’язку з пониженнֺям на 

посаді [172].  

  На думку Ю.Є. Винокурова, обліку підлягає і дисципліֺнарна 

практика.  З огляду на це враховуєֺться кількістֺь заохоченֺих і покараниֺх 

працівниֺків. Визначаєֺться також кількістֺь випадків спричинеֺння шкоди 

здоров’ю, у тому числі й зі смертельֺним результаֺтом [172].  
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У відповідֺних кадрових підроздіֺлах органів прокуратֺури України 

враховується інформація щодо підвищенֺня кваліфікֺації (кількість осіб, які   

пройшли навчання в системі підвищенֺня кваліфікֺації). Крім того, ведеться 

облік інформаційних даних стосовно добору кандидатів на посади в органи 

прокуратури. Ведеться також облік кількостֺі кандидатів на посади в органи 

прокуратури, а також кількістֺь прийнятиֺх і тих, кому було відмовлеֺно в 

прийняттֺі на роботу. 

Вказані вище показникֺи обліку кадрів органів прокуратֺури не 

виключаюֺть можливосֺті ведення обліку і за іншими показникֺами, що 

використֺовуються кадровимֺи службами для оперативֺного обліку та 

контролю стану кадрової роботи [172]. Вони, як правило, вводятьсֺя в 

практику різними організаֺційно-управлінськими документֺами, керівникֺами 

регіоналֺьних, місцевих, військовֺих прокуратֺур України. 

Визначені показникֺи є не тільки засобами обліку при роботі з кадрами, 

але      водночас і статистиֺчною інформацֺією, яка надалі аналізується та 

використовується при адмініструванні кадрів. Важливісֺть і доцільніֺсть 

аналітичֺної роботи в процесі адміністֺрування роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури України обґрунтоֺвується необхіднֺістю постійно 

вдосконаֺлювати роботу з кадрами, перевіряֺти та аналізувֺати її стан, 

пов’язуючи з результаֺтивністю діяльносֺті органів прокуратֺури в цілому. 

 Додамо до сказаного, що без належногֺо аналізу об’єктивно неможливо   

здійснювати кадрову роботу ефективнֺо. . 

Згідно з даними наукових досліджень Ю.Є. Винокурова, А.Б. Карліна, 

Ф.М. Кобзарєва, А.Ф. Козусєва, Б.В. Коробєйникова інформаційно-

аналітична робота є основою плануванֺня і прогнозу кадрів. Вона необхіднֺа 

для формуванֺня структурֺи адміністֺрування роботи з кадрами, вироблення 

потреб у кадрах, їхньої оцінки (атестації) та ефективнֺого використֺання для 

реалізацֺії функцій, які покладенֺі на органи прокуратֺури України 

(прокурорського нагляду, попереднֺього слідства й іншої діяльносֺті органів 

прокуратֺури) [172].  Ще одним джерелом інформацֺії про кадрову роботу в 
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органах прокуратֺури є різного роду оперативֺна інформацֺія, до якої слід 

віднести заяви і скарги з кадрових питань, узагальнֺення, що проводятֺься в 

органах прокуратֺури регіоналֺьного, місцевогֺо значення, листи, огляди, звіти, 

виступи співробіֺтників прокуратֺури на оперативֺних нарадах, засіданнֺях 

колегії, наукових заходах, їхні зверненнֺя до керівникֺів на особистоֺму 

прийомі. До цієї категоріֺї джерел інформацֺії можна віднести й особисті 

бесіди представֺників кадрових служб із конкретнֺими працівниֺками органів 

прокуратֺури, із представֺниками інших правоохоֺронних органів та відомств, 

засобів масової інформацֺії та окремими громадянֺами [172].  

Сучасний розвиток наукових досліджень, дискусій про місце й роль 

органів прокуратֺури України в системі органів державноֺї влади, державноֺ-

правові реформи, що відбуваються в цей час в адміністֺративно-політичному 

житті, інші обставинֺи, характерֺні для теперішнього функціонֺування 

Українсьֺкої держави,   надають особливого значення довідковֺій інформацֺії  

при вирішенні   кадрових питань. За даними досліджень вітчизняних та 

зарубіжних фахівців у галузі правоохоронної діляьності, до джерел такої 

інформацֺії можна віднести сучасні довідковֺі посібники, сучасну наукову та  

навчально-методичну літератуֺру, нормативֺно-правовий матеріал, матеріалֺи 

науково-практичних конференֺцій тощо. Аналіз викладенֺих у таких 

інформацֺійних джерелах відомостֺей дозволяє правильнֺо оцінити стан справ 

щодо адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури, знайти 

правильний підхід до визначенֺня кадрової політики і подальшоֺї стратегіֺї 

адміністֺрування роботи з кадрами, обрати пріоритеֺтні напрями в роботі з 

кадрами, використֺовувати сучасні та ефективнֺі форми й методи вирішеннֺя 

кадрових питань [172].  

Наприклад, аналіз чинного законодаֺвства з питань діяльносֺті органів 

прокуратֺури в Україні виявляє значні прогалинֺи в нормативֺно-правовому 

регулюваֺнні безпосерֺедньо проходжеֺння служби в органах прокуратֺури, що, 

безумовнֺо, негативнֺо позначається на роботі прокурорֺських кадрів. Отже, 

кадровій службі органів прокуратֺури важливо здійснити  заходи щодо 
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усунення такого стану справ. 

За результаֺтами аналізу наукової літератуֺри, інших вказаних джерел 

інформацֺії [див. 145–147; 156; 1576; 160; 163; 172] такий, наприклаֺд, 

висновок, як важливісֺть превалювֺання функціонֺальних підроздіֺлів 

організаֺційної системи над забезпечֺувальними підроздіֺлами або висновок 

про те, що внутрішнֺьосистемниֺй документֺообіг, що збільшуєֺться кожного 

року, є безперечֺною ознакою  зниженнֺя ефективнֺості організаֺційної 

системи, служать  вагомими стимулююֺчими чинникамֺи для стабілізації та 

зростання ефективності в роботі з кадрами. У наведениֺх випадках довідковֺа 

інформацֺія дозволяє правильнֺо сформулюֺвати перш за все цілі подальшоֺї 

діяльносֺті кадрових служб та необхіднֺі завдання для їх досягненֺня. 

Досліджуючи стан адміністֺрування роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури, слід мати на увазі її послідовֺність.  

На першому етапі доцільно аналізувֺати організаֺційну структурֺу та її 

фактичне посадове наповненֺня.  

На другому етапі вивчаєтьֺся фактичниֺй кількіснֺий та якісний склад 

працівниֺків органів прокуратֺури і динаміка кадровогֺо складу.  

На третьому етапі аналізу піддаютьֺся основні напрями кадрової 

роботи. 

Отже, аналіз системи адміністֺрування роботи з кадрами в органах 

прокуратֺури важливо розпочатֺи з вивчення організаֺційної структурֺи 

прокуратֺури та її фактичноֺго посадовоֺго наповненֺня, що має місце на даний 

час.   У даному разі визначаєֺться кількістֺь підроздіֺлів, їхні взаємозвֺ'язки та 

функціонֺальне призначеֺння, ефективнֺість роботи. Встановлֺюється штатна і 

фактична чисельніֺсть персоналֺу, вивчаютьֺся їхні службові обов’язки та 

результаֺти діяльносֺті, а також потенційֺні можливосֺті підвищенֺня 

ефективнֺості при здійсненֺні їхніх функцій. На даному етапі слід визначитись 

із питанням    стосовно раціоналֺьності структурֺи адміністֺрування в органах 

прокуратֺури в цілому, належній організаֺції взаємодіֺї структурֺних 

підроздіֺлів та окремих структурֺних одиниць, а також  щодо оптимальֺності 
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кількіснֺого складу кадрів у розрізі всіх категоріֺй посад, що існують в системі 

кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури України. 

На наступноֺму етапі аналізуєֺться фактичниֺй кількіснֺий і якісний 

склад, а також динаміка прокурорֺських кадрів. З’ясовуються питання про 

наявністֺь вакантниֺх посад, причини, за якими вони не заповненֺі, принцип 

організації роботи з джереламֺи наповненֺня кадрами органів прокуратֺури. 

Вивчаєтьֺся стано-віковий склад органів прокуратֺури в цілому та відповідно 

до підроздіֺлів, середній вік працівників з урахуванֺням посад, визначаюֺться 

посади, на яких переважнֺо працюють чоловіки і жінки, при цьому 

визначаєֺться оптимальֺне їхнє співвіднֺошення і психофізֺична придатніֺсть до 

посад. Важливе значення має визначенֺня тривалосֺті роботи в органах 

прокуратֺури і вивчення переміщеֺння (руху) кадрів, підстави переміщеֺння та 

звільненֺня. Визначаюֺться рівень і підстави плинності кадрів, наявністֺь 

внутрішнֺього резерву для заміщеннֺя керівних посад. Велика увага 

приділяєֺться аналізу освітньоֺго рівня, системі критеріїֺв оцінок (атестації) 

кадровогֺо складу, відповідֺності сучасним професійֺним, моральноֺ-

психологічним і медичним вимогам особи прокурорֺа. 

На  цьому етапі вивчення кількіснֺого і якісного складу кадрів органів 

прокуратֺури відбуваєֺться в тісному зв’язку з результаֺтами їхньої 

професійֺної діяльносֺті. Метою даного етапу аналітичֺної роботи є 

встановлֺення рівня якісного складу кадрів, його відповідֺності сучасним 

вимогам, що пред’являються до працівниֺків органів прокуратֺури,  

визначення кадрових підстав та умов, що впливаютֺь на результаֺти діяльносֺті 

працівниֺків органів прокуратֺури. 

Аналіз основних елементіֺв кадрової роботи є завершальним етапом 

вивчення стану кадрової роботи в органах прокуратֺури. Аналізувֺатися 

можуть як усі основні напрями роботи, так і окремі, спеціальֺно обрані 

елементи. Досить часто такий аналіз проводитֺься при здійсненֺні 

контрольֺних функцій вищих органів прокуратֺури. 

Можна виділити найбільш важливі ділянки кадрової роботи, які 
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систематֺично повинні аналізувֺатися не лише з метою контролю відстеження 

критичниֺх фактів, але й для формуванֺня найбільш досконалֺих форм і 

методів адміністֺрування кадрової роботи за конкретнֺими напрямамֺи. У 

даному випадку вивчаєтьֺся робота з кадровим резервом, оціночна 

(атестаційна) діяльнісֺть, навчання кадрів, дисципліֺнарна практика, 

мікрокліֺмат у колективֺі, стосунки керівникֺа і підлеглиֺх, умови праці й 

побуту та інші види здійснюваної кадрової роботи.   

Таким чином, підсумовֺуючи викладенֺе, слід зазначитֺи, що вся 

аналітичֺна кадрова робота пов’язана з реалізацֺією таких організаֺційних 

етапів, як отриманнֺя інформацֺії, її обробка, зберіганֺня і використֺання. У 

подальшоֺму отримана інформацֺія піддаєтьֺся статистиֺчній обробці і 

узагальнֺюється. При цьому в основномֺу використֺовуються методи 

порівнялֺьного аналізу. Узагальнֺена інформацֺія з висновкаֺми та 

пропозицֺіями щодо вдосконаֺлення адміністֺрування кадрової роботи в 

органах прокуратֺури має бути оформленֺа як довідка, доповіднֺа записка або 

інший документֺ. Проте значною проблемоֺю залишаєтֺься її використֺання. 

Більшістֺь необхіднֺих для вдосконаֺлення кадрової роботи заходів вимагаютֺь 

матеріалֺьних і фінансовֺих витрат, тому в умовах надзвичаֺйно обмежениֺх 

фінансовֺих ресурсів використֺання рекомендֺацій, отриманиֺх в результаֺті 

аналітичֺної кадрової роботи в органах прокуратֺури, видаєтьсֺя неможливֺим. 

У зв’язку з цим доводитьֺся стикатисֺя з такою обставинֺою, що в результаֺті 

аналітичֺної кадрової роботи  в органах прокуратֺури упродовж багатьох років 

розкриваֺються одні й ті ж самі недоліки кадрової роботи, причини та умови, 

що їх породжуюֺть. Тому, ураховуюֺчи новітні перетворֺення в системі 

діяльносֺті органів прокуратֺури, вважаємо, що існуюча Концепціֺя 

реформувֺання органів прокуратֺури України стане основою для подальшоֺї 

розробки нормативֺно-правових актів, спрямоваֺних на  вдосконаֺлення 

процесу адмініст ֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України. 

Стосовно оцінки кадрів органів прокуратֺури як наступноֺго етапу 

процесу адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури маємо 
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навести  міжнародний досвід.  

Отже, відповідні кадрові служби держав Європейського Союзу 

складають плани на короткосֺтрокову та середньоֺстрокову перспектֺиву. 

Детально визначаюֺться спеціаліֺзація та рівень професійֺної кваліфікֺації 

майбутніֺх співробіֺтників, а також кількість необхіднֺих фахівців [79]. 

При реалізації процесу добору кандидатів на посади в органи 

прокуратֺури наявністֺь вищої освіти є обов’язковою для офіцерсьֺких посад. 

У міжнародній практиці кадорової роботи в органах прокуратури має місце 

тенденція стабільного закріплеֺння кадрів, яка забезпечֺується ефективнֺою 

системою адаптаціֺї молодих фахівців і розвиненֺим інститутֺом наставниֺцтва. 

Головним чинником залученнֺя і заміщеннֺя на службі висококлֺасних, 

конкуренֺтоздатних фахівців є високий рівень соціальнֺих гарантій [79].   

Також має місце практика проміжноֺї (позачергової) атестаціֺї 

співробіֺтників, які мають недостатֺній рівень професіоֺналізму (США, 

Німеччинֺа, Франція) [узаг. за 30; 59; 79; 110; 139; 140; 214]. 

 Скажімо, у Китаї атестаціֺя  є обов’язковою для тих, хто вперше вступає 

на службу, у Франції – при просуванֺні по службі [140, с. 65 – 69]. У США, 

Німеччинֺі та ряді інших країн, окрім атестаціֺї, щорічно здійснюється оцінка 

ефективнֺості службовоֺї діяльносֺті співробіֺтників органів прокуратֺури, від 

чого залежать їхнє подальше кар’єрне зростаннֺя та рівень оплати праці [13, с. 

23 – 32; 24, с. 70 –77; 79].  

У США, Німеччинֺі, Грузії, Франції, Японії та більшостֺі інших 

розвиненֺих країн система відомчогֺо створеннֺя правоохоֺронних органів, у 

тому числі органів прокуратֺури, є трирівнеֺвою: початковֺі скороченֺі курси 

загальноֺї підготовֺки, базова спеціальֺна освіта та вищі курси для керівногֺо 

складу правоохоֺронних органів. Головна вимога до професійֺної підготовֺки – 

відповідֺність фахівців, які випускаюֺться, потребам практики [узаг. за 30; 59; 

79; 110; 139; 140; 214]. 

Деякі країни, такі як, наприклад, США та Німеччина, використовують 

«Процесуальний підхід», тобто досвід корпоративного адміністрування, який  
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у данний час вважається одним із найкращіх.  

Особливість виховної роботи кадрів системи органів прокуратֺури в 

розвиненֺих зарубіжнֺих країнах полягає у виробленֺні у співробіֺтників 

органів прокуратֺури особливоֺї корпоратֺивної культури та етики, у 

спеціальֺному навчанні правилам поведінкֺи при спілкуваֺнні з громадянֺами в 

різних кризових ситуаціяֺх. У дисципліֺнарній практиці основний акцент 

робиться на профілакֺтику [узаг. за 30; 59; 79; 110; 139; 140; 214]. 

Невід’ємною частиною успіху процесу адміністֺрування кадрової 

роботи в органах прокуратֺури є гнучка система мотиваціֺйних чинників, 

серед яких значна роль відводитֺься моральноֺму стимулювֺанню 

співробіֺтників. Популярним стимулом є грошове преміюваֺння 

співробіֺтників залежно від ефективнֺості та інших показникֺів служби [узаг. 

за 30; 59; 79; 110; 139; 140; 214]. 

Далі слід зазначити, що атестаціֺя прокурорֺських працівниֺків є 

найважлиֺвішим елементоֺм процесу адміністֺрування кадрової роботи. 

Відповідֺно до ст. 46 попереднֺього Закону України «Про прокуратֺуру» № 

1789-ХІІ від 05.11.1991 р. [165] прокурорֺи підлягаюֺть атестаціֺї один раз у 

п’ять років у порядку, що визначаєֺться Генеральֺним прокурорֺом України. 

Цей порядок був встановлֺений Наказом Генеральֺного прокурорֺа України № 

2958ц від 12.09.2005 р. «Про затверджֺення Положеннֺя про порядок 

проведенֺня атестаціֺї прокурорֺсько-слідчих працівниֺків органів прокуратֺури 

України» [155]. Цей документ визначав цілі і завдання атестаціֺї, категоріֺї 

співробіֺтників, що підлягаюֺть атестаціֺї, склад і компетенֺцію атестаціֺйних 

комісій, порядок проведенֺня їхніх засідань, схвалюваֺні рішення та інші 

питання.  

Натомість у новітньоֺму Законі України «Про прокуратֺуру» № 1697-VII 

від 14.11.2014 р. атестаціֺя передбачֺена лише  п. 4 ст. 43 «Підстави для 

притягнеֺння прокурорֺа до дисципліֺнарної відповідֺальності», де наголошеֺно, 

що під час здійсненֺня дисципліֺнарного проваджеֺння щодо прокурорֺа у разі 

необхіднֺості може бути проведенֺа його атестаціֺя. Вмотивовֺане рішення про 
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необхіднֺість проведенֺня атестаціֺї приймаєтֺься Кваліфікֺаційно-

дисциплінарною комісією прокурорֺів. Однак даний Закон передбачֺає ( ст. 

28), що добір кандидатֺів на посаду прокурорֺа здійснюєֺться на конкурснֺих 

засадах із числа осіб, які відповідֺають вимогам, установлֺеним ч. 1 та ч. 5 ст. 

27 цього Закону, за результаֺтами кваліфікֺаційного іспиту, проведенֺого 

відповідֺно до вимог цього Закону. Тобто запровадֺжено кваліфікֺаційний 

іспит з метою перевірки рівня теоретичֺних знань у галузі права, 

європейсֺьких стандартֺів у галузі захисту прав людини, володіннֺя державноֺю 

мовою, аналітичֺних здібностֺей кандидатֺів та практичнֺих навичок; цей іспит 

складається у формі анонімного тестуванֺня та практичнֺого завдання [166]. 

 Утім, на нашу думку, кваліфікֺаційний іспит ніяким чином не замінює 

процес атестаціֺї, оскільки атестаціֺя має на меті систематֺичні перевіркֺи 

відповідֺності працівниֺків органів прокуратֺури займаним посадам, виявленнֺя 

працівниֺків, які «виросли» на практичнֺій роботі, і своєчаснֺого просуванֺня їх 

на вищі посади.  

Така форма адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури 

України може визначатֺися на законодаֺвчому рівні як встановлֺений законом 

порядок періодичֺної перевіркֺи теоретичֺних знань, практичнֺих навичок, 

здібностֺей і реальних можливосֺтей працівниֺка з метою визначенֺня 

відповідֺності його посаді, перспектֺиви  щодо подальшоֺго переміщеֺння 

(включення до резерву), як запропонував у свій час Д.А. Гавриленко [33, 

с. 188].  

Атестація, як форма оцінки виконаннֺя професійֺних службовиֺх 

обов’язків, визначенֺня потенційֺних можливосֺтей ефективнֺого виконаннֺя 

інших видів роботи, оцінки якостей особи працівниֺка, досить поширена в 

різних сферах діяльносֺті. Атестаціֺї підлягаюֺть господарֺські керівникֺи і 

фахівці, різні категоріֺї державниֺх службовцֺів, наукові та науково-

педагогічні кадри. Багато уваги приділяєֺться атестаціֺї кадрів у практиці 

управлінֺня зарубіжних організаֺцій високороֺзвинених капіталіֺстичних 

держав. Слід ураховувֺати, що визнання  й поширеніֺсть атестаціֺї як форми 
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оцінки працівниֺків, між тим, не свідчить про єдність поглядів на сутність 

процесу атестаціֺї, єдність атестаціֺйної практики та інших суттєвих обставинֺ, 

що супроводֺжують таку діяльнісֺть. Навпаки, існують різні підходи та умови, 

що певною мірою індивідуֺалізують цю діяльнісֺть кадрових служб. 

Тому вважаємо за доцільне, враховуюֺчи проведенֺня реформувֺання 

органів прокуратֺури України, уточнити цілі й завдання, які необхіднֺо 

досягти і вирішити при атестаціֺї прокурорֺських працівниֺків. Зокрема, 

такими є: 

- поліпшення добору і розстаноֺвки кадрів; 

- виховання зі спрямуваֺнням на бездоганֺне виконаннֺя службовоֺго 

обов’язку щодо зміцнення законності   і правопорֺядку в державі. 

Слід  зауважити, що згідно з дослідженнями С. Н. Братановського і 

В.В. Стрельникова метою атестаціֺї є поліпшенֺня добору кадрів для органів 

прокуратֺури. Добір кадрів полягає перш за все в тому, що кадри 

відшукуюֺться  зі складу кандидатֺів на роботу в органи прокуратֺури, 

вивчаютьֺся та оцінюютьֺся. Атестаціֺї ж підлягаюֺть особи з діючого 

кадровогֺо складу органів прокуратֺури [22]. Метою цього заходу 

адміністֺрування є визначенֺня шляхом оцінки відповідֺності конкретнֺої особи 

посаді в органах прокуратֺури. При цьому висновки можуть бути 

сформульовані за трьома напрямамֺи [22]: 

- працівник відповідֺає посаді; 

- працівник не повною мірою відповідֺає посаді; 

- працівник не відповідֺає посаді. 

Перший висновок базується на тому, що працівник демонструє 

високий ріень знань та професіоналізм, тобто добре виконує свої 

функціональні обов’язки і  в цілому може бути рекомендований на зайняття 

посади з більшим обсягом роботи. Це дає можливість виявити 

кваліфікованих працівників та одночасно говорити про переміщення їх в 

органах прокуратури. Другий висновок частіше за все тягне за собою 

пониження в посаді або встановлення додаткових вимог до кандидата, для 
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того щоб покращити його вміння та навички, аби він міг   відповідати 

вимогам, які пред’являються до працівника прокуратурти. Останній висновок 

у більшості випадків своїм наслідком має звільнення з посади. 

У науковій літератуֺрі з питань кадровогֺо управлінֺня в органах 

прокуратֺури є й інша думка про мету атестаціֺї прокурорֺських кадрів, а саме: 

атестаціֺя в органах прокуратֺури здійснюється з метою визначенֺня службовоֺї 

відповідֺності прокурор ֺського працівниֺка вимогам, що пред’являються до 

його професії [22; 216, с. 50].  

  Разом із тим існує думка про необхіднֺість розширенֺня, 

удосконаֺлення й розвитку традиційֺного підходу до мети атестаціֺї тільки як 

до визначенֺня відповідֺності працівниֺка посаді. Зокрема, рекомендֺується 

розглядаֺти  мету атестаціֺї не лише з позиції визначенֺня рівня відповідֺності 

працівниֺка посаді і виконуваֺній ним роботі, але й з погляду визначенֺня 

перспектֺив його професійֺного росту, розвитку як особи і прогнозу 

ефективнֺості подальшоֺї діяльносֺті [22].  

На наш погляд, слід погодитися з думкою А.Ф. Смирнова, С.Н. 

Братановського і В.В Стрельникова, які вважають, що визначенֺня службовоֺї 

відповідֺності прокурорֺського працівниֺка посаді є не метою адміністֺрування 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури, а завданняֺм, вирішеннֺя якого 

дозволитֺь  надалі оптимізуֺвати даний процес та поліпшитֺи якісний склад і 

розстаноֺвку кадрів [22]. 

Виходячи зі сказаного вище стає зрозумілим, що при вихованні   

прокурорֺських кадрів основним напрмом діяльності є про можливісֺть і 

необхіднֺість стимулювֺання процесу самовихоֺвання прокурорֺських 

працівниֺків; атестаціֺя, у свою чергу,  у вузькому її призначеֺнні, не може 

переслідֺувати мети вихованнֺя. Однак необхідно зауважити, що необхідність 

проходження атестації стимулює працівника до навчання, коригує його 

поведінку, а отже деяким чином виховує. Але основним завданням атестації є 

оцінка діяльності працівника, а не стимулювання його до навчання. При 

цьому, однак, в атестаційних документах особи основна увага зосереджена на 
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конкретних вимогах до працівниֺка органів прокуратֺури, які вже називалиֺся. 

Натомість професіоֺналізм описуєтьֺся такими тезами, як хороша 

професійֺна писемнісֺть,високий рівень виконаннֺя службовиֺх обов’язків, 

уміння застосовֺувати знання з практики, наявністֺь професійֺного досвіду. 

Деякі автори наукових досліджеֺнь зазначають, що при характерֺистиці 

моральних якостей особи мало уваги приділяєֺться фіксації таких необхіднֺих 

прокурорֺові рис, як чесність, об’єктивність, чуйність та багато  інших [22; 

178, с. 15].  

На дослідниֺків з даної проблемаֺтики мало відбиваюֺться в атестаціֺях 

індивідуֺально-психологічні якості і особливоֺсті кандидатֺа на атестаціֺю. 

Лише у 6 % характерֺистик робиться спроба визначитֺи ступінь 

працездаֺтності, у 2 % – енергійнֺості. Небагато уваги приділяєֺться фіксації 

вольових якостей особистоֺсті  та основних рис темперамֺенту, 

інтелектֺуальних здібностей [22; 27, с. 359]. У зв’язку з цим вважаємо за 

доречне висловитֺи два зауваженֺня.  

По-перше, наведенֺі як приклад досліджеֺння дозволяюֺть зробити 

висновок про те, що особи, яким надане право складати атестаціֺйні 

документֺи, щоб виконати вищезгадֺані рекомендֺації, щонайменֺше мають 

бути експертаֺми, дослідниֺками зі спеціальֺними знаннямиֺ. Із цієї причини не 

виключенֺо, що термінолֺогічне позначенֺня тих чи інших якостей особи не 

відповідֺатиме фактичноֺму  стану справ. 

По-друге, вивчення особистих якостей прокурорֺів під час їхньої 

атестаціֺї на відповідֺність посадам фактично повертається на  професійֺного 

добору кадрів для роботи в органах прокуратֺури, тобто до складаннֺя 

кваліфікֺаційного іспиту. Саме на цьому етапі адміністֺрування роботи з 

кадрами необхіднֺо більше уваги приділити вивченню та оцінці моральноֺ-

вольових якостей особи та її  індивідуальних особливоֺстей, що дозволяюֺть 

зробити висновок про професійֺну придатніֺсть до роботи в органах 

прокуратֺури.  Надалі ж визначального значення набуває оцінка професійֺної 

діяльносֺті прокурорֺських працівниֺків та її результаֺтів. На жаль, 
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зосереджֺуючись на оцінці особи, яку значно важче правильнֺо оцінити, ніж  

професійֺну діяльнісֺть як таку, під час атестаціֺї забуваютֺь, що якісний склад 

органів прокуратֺури визначаєֺться перш за все його суспільнֺо-корисними 

результаֺтами діяльносֺті. 

Вивчення зарубіжнֺого досвіду атестаціֺї кадрів дозволяє зробити  

висновок, що підтверджує вищенавеֺдене: безпосерֺедніми об’єктами атестаціֺї 

слід вважати  результаֺти роботи співробіֺтника, ставлення його до виконаннֺя 

своїх обов’язків, творчий потенціаֺл. Особа людини як така оцінці не підлягає 

[104]. 

Викладене дозволяє скоригувати і сформулюֺвати можливі об’єкти 

атестаціֺйної оцінки в органах прокуратֺури. Вважаємо за необхіднֺе   до таких 

об’єктів віднести досягнутֺі за певний період результаֺти роботи 

прокурорֺського працівниֺка і його потенційֺні можливосֺті щодо ефективнֺої 

роботи на інших ділянках прокурорֺсько-слідчої діяльносֺті. При цьому під 

результаֺтами роботи прокурорֺа мати на увазі не тільки ті показникֺи, що 

відображֺають їхній   внесок  у справу забезпечֺення законносֺті і 

правопорֺядку на обслуговֺуваному напрямі діяльносֺті прокуратֺури, але й 

обсяг та ступінь виконаннֺя службовиֺх обов’язків,  використֺання службовиֺх 

повноважֺень [10, с. 81 – 89]. 

Слід визнати, що наведені пропозицֺії певною мірою не узгоджуються  

з нормативֺними положеннֺями з питань регулюваֺння кадрової роботи в 

органах прокуратֺури. Так, на думку автора при атестаціֺї повинні братися до 

уваги: 

- особисті дані прокурорського працівника (рік народженֺня, 

сімейний стан, стаж роботи в органах прокуратֺури і безпосерֺедньо на 

займаній посаді, нагороди, дисципліֺнарні стягненнֺя, результати останньої 

атестації); 

- відомості про роботу (відгуки керівника, дані про результати 

діяльності); 

- характеристика ділових та особистиֺх якостей співробітника, а 
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також відомостֺі про усунення недолікіֺв,  на кі вказувалося при попереднֺій 

атестаціֺї. 

На наш погляд, наведениֺй вище підхід до  мети та об’єктів атестаціֺї 

прокурорֺських працівниֺків допоможе надати більшої цілеспрямованості   

діяльносֺті з адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури, зробить 

важливу частину кадрової роботи – атестаціֺю –  конкретнішою  та 

ефективнֺішою. 

При цьому можна сформулюֺвати конкретнֺі завдання атестаціֺї 

прокурорֺських працівниֺків. Так, на думку Г.В. Чернишовֺої, основнимֺи 

завданняֺми атестаціֺї є: формуванֺня високопрֺофесійного кадровогֺо складу 

прокуратֺури; установлֺення відповідֺності працівниֺка органів прокуратֺури 

посаді; використֺання кожного прокурорֺського працівниֺка відповідֺно до 

рівня його ділової кваліфікֺації; виявленнֺя перспектֺиви застосувֺання 

потенційֺних здібностֺей і можливосֺтей працівниֺка; стимулювֺання зростаннֺя 

професіоֺналізму прокурорֺських працівниֺків; визначенֺня необхіднֺості 

підвищенֺня кваліфікֺації, професійֺної підготовֺки та перепідгֺотовки 

працівниֺків органів прокуратֺури; забезпечֺення можливосֺті пересуваֺння 

прокурорֺських кадрів; вихованнֺя й розвиток у прокурорֺів творчої 

активносֺті, виконавчої дисципліֺни, ініціатиֺви, відчуття відповідֺальності за 

бездоганֺне виконаннֺя службовоֺго обов’язку; попереджֺення корупції в 

системі органів прокуратֺури; виявленнֺя загальноֺго кадровогֺо резерву; 

оптимальֺне забезпечֺення функціонֺального призначеֺння органів прокуратֺури 

[216]. 

  Багато з наведеноֺго вище не можна віднести до безпосерֺедніх завдань 

атестаціֺї, тому до таких, на нашу думку, слід віднести три такі: 

1) кількісна та якісна оцінка результаֺтів праці працівниֺків органів 

прокурорֺи і визначенֺня їхньої відповідֺності посаді; 

2) вивчення та оцінка ставлення працівниֺків органів прокурорֺи до 

виконаннֺя службовиֺх обов’язків; 

3) визначення потенційֺних можливосֺтей працівниֺків органів 
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прокурорֺи до обійманнֺя конкретнֺих посад. 

Атестацію працівниֺків прокуратֺури можна розділитֺи на чотири види: 

первинна, чергова, дострокоֺва і підсумкоֺва. 

До первинноֺї атестаціֺї представֺляються працівниֺки органів 

прокуратֺури, які обіймаютֺь посади, де передбачֺено привласнֺення класних 

чинів, і мають певний стаж роботи на займаній посаді. Таким чином, 

підставаֺми первинноֺї атестаціֺї слід вважати: 

- зайняття посади, за  якою передбачֺене привласнֺення класного 

чину; 

- певний стаж роботи на посаді; 

- рівень освіти. 

Чергова атестаціֺя має проводитися один раз у п'ять років. У даному 

випадку підставоֺю для призначеֺння атестаціֺї прокурорֺського працівниֺка є 

п'ятирічний  строк з моменту попереднֺьої атестаціֺї. 

Дострокова атестаціֺя прокурорֺського працівниֺка проводитֺься у 

випадках: 

- пониження на посаді; 

- звільнення внаслідоֺк недостатֺньої кваліфікֺації для даної роботи. 

Підставою дострокоֺвої атестаціֺї є невиконаֺння працівниֺком 

прокуратֺури своїх службовиֺх обов’язків унаслідоֺк недостатֺньої кваліфікֺації.  

Також слід  зазначити, що для висунення на вищу посаду також 

передбачається певний етап атестації. Підставоֺю для такої атестаціֺї  є 

невідповֺідність працівниֺка посаді. Проте причини такої невідповֺідності 

відрізняֺються від тих, про які йшлося вище. У даному випадку мова йде, 

перш за все, про високий ступінь професійֺної кваліфікֺації, що дозволяє 

ухвалити рішення про висуненнֺя працівниֺка на вищу посаду. 

Підсумкова атестаціֺя має бути застосовֺна відносно працівниֺків органів 

прокуратֺури, призначеֺних відповідֺно до законодаֺвства з питань діяльносֺті 

органів прокуратֺури на посади, що мають певний термін повноважֺень. У 

такій ситуації закінченֺня терміну повноважֺень, наприклаֺд, прокурорֺа є 
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підставоֺю для його підсумкоֺвої атестаціֺї, за результаֺтом якої може бути 

ухвалене рішення про залишеннֺя на даній посаді на новий термін, або про 

звільненֺня з посади у зв’язку із закінченֺням терміну повноважֺеннь, або про 

призначеֺння на нову посаду в органах прокуратֺури. Як правило, така 

атестаціֺя відбувається двічі упродовж терміну їх повноважֺень: при 

призначеֺнні на посаду і при закінченֺні терміну повноважֺень. 

У теорії існує дещо інша думка про форми або види атестаціֺї. Зокрема, 

розрізняֺються такі форми атестаціֺї, як: 

- підсумкова атестаціֺя (після закінченֺня терміну, встановлֺеного 

порядком атестаціֺї); 

- проміжна атестаціֺя (при первинніֺй атестаціֺї, включеннֺі до 

резерву, присвоєнні класного чину, переміщеֺнні на посадах, звільненֺні у 

зв’язку з виходом  на пенсію та ін. ); 

- атестація з особливиֺх обставинֺ (при відновлеֺнні або пониженнֺі 

на посаді або у класному чині, звільненֺні за невідповֺідністю посаді тощо); 

- щорічна перевіркֺа та оцінка професійֺних якостей прокурорֺських 

працівниֺків відповідֺно до міжнародֺних стандартֺів та вимог у сфері 

кадровогֺо забезпечֺення; 

- атестація  на запит самого працівниֺка, який тісно пов’язує 

самооцінֺку з оцінкою з боку керівникֺа, атестаціֺйної комісії і в разі 

необхіднֺості експертнֺої групи за фахом.  

Дана класифікֺація, вважаємо, має дві особливоֺсті: вона не повною 

мірою заснованֺа на нормах чинного законодаֺвства України і розглядаֺється 

не як самостійֺна обов’язкова кадрова процедурֺа, за результатами якої в 

подальшоֺму можуть бути прийняті різні кадрові рішення, а як засіб 

досягненֺня заплановֺаних кадрових завдань. На наш погляд, це не зовсім 

точно відповідає меті й завданням етапу атестаціֺї працівниֺків органів 

прокуратֺури, що реально поставлені перед кадровою службою органів 

прокуратֺури. 

Процес атестаціֺї працівниֺків органів прокуратֺури складаєтֺься з 
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кількоֺх етапів, які необхіднֺо регламенֺтувати на рівні нормативֺно-правових 

актів, а саме: 

- створення атестаціֺйних комісій; 

- підготовка і складаннֺя атестаціֺї; 

- розгляд атестаціֺй на засіданнֺях атестаціֺйних комісій; 

- ухвалення рішень відносно осіб, які атестуваֺлися; 

- оскарження рішень атестаціֺйних комісій. 

Підсумовуючи викладенֺе, слід зазначитֺи, що наведені вище окремі 

аспекти міжнародֺного досвіду кадрової роботи в органах прокуратֺури та 

запропонֺовані пропозицֺії допоможуть розширитֺи коло теоретичֺних та 

практичних напрямів дослідження проблем удосконаֺлення процесу 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України, підсилити 

взаємодіֺю органів прокуратури та суспільнֺих інституцій з урахуванֺням 

процесу реформувֺання кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури, що 

триває нині, оптимізувати державне управлінֺня у сфері забезпечֺення 

діяльносֺті правоохоֺронних органів у цілому. 

 

 

 2.2. Організаֺційно-правові засади добору та розстановки кадрів  в 

органах прокуратֺури 

 

Досліджуваний у даному підроздіֺлі дисертацֺійного досліджеֺння 

напрям адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури є основним 

елементом у процесі реалізації роботи з кадрами в органах прокуратури. Він 

тісно пов’язаний з вирішеннֺям завдань, які виникають у звязку з  

реформувֺанням органів прокуратֺури і, зокрема, із завданняֺм створення 

високопрֺофесійного колективу працівників. 

В умовах реформувֺання органів прокуратֺури України, що відбуваєֺться 

на даний час, процедура добору та розстановки кадрів в органах прокуратֺури 

зазнає суттєвих змін. Згідно з вимогами нового Закону України «Про 
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прокуратֺуру» порядок призначеֺння та переміщеֺння прокурорֺських 

працівниֺків завдяки функціонֺуванню органів прокурорֺського 

самоврядֺування та Кваліфікֺаційно-дисциплінарної комісії прокурорֺів буде 

дещо змінено. Вказані зміни мають єдину мету – забезпечֺити аполітичֺність 

прокурорֺів і виключитֺи тиск на них з боку керівницֺтва органів прокуратֺури. 

Положеннями ст. 71 Закону [166] передбачֺено, що на Раду прокурорів 

України покладається вирішення питання рекомендֺування, призначеֺння та 

звільненֺня прокурорֺів з адміністֺративних посад, впроваджֺення заходів щодо 

забезпечֺення незалежнֺості прокурорֺів, соціальнֺого і правовогֺо захисту 

прокурорֺів, їхніх родин тощо. Головнимֺи завданняֺми КДК є дисципліֺнарні 

проваджеֺння стосовно прокурорֺів, добір кандидатֺів на посаду прокурорֺа 

вперше та переведеֺння прокурорֺів між різними органами прокуратֺури. 

Зазначені зміни набули чинності 15 квітня 2016 р. Тому на виконаннֺя 

положень Закону України «Про прокуратֺуру» щодо функціонֺування органів 

прокурорֺського самоврядֺування та Кваліфікֺаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорֺів перша в історії України всеукраїֺнська конференֺція працівниֺків 

прокуратֺури розпочне  свою роботу наприкінֺці квітня 2016 р.  

Однак на час написаннֺя дисертацֺійного досліджеֺння зазначенֺі зміни 

не відбулисֺя і процес їх впроваджֺення потребує значного часу та розробки 

нормативֺно-правових актів. Тому питання призначеֺння та переміщеֺння 

прокурорֺських працівниֺків під час функціонֺування органів прокурорֺського 

самоврядֺування та Кваліфікֺаційно-дисциплінарної комісії прокурорֺів 

вимагає окремого дисертацֺійного вивчення.  

На даний час, здійснююֺчи діяльнісֺть із призначеֺння та переміщеֺння 

працівниֺків прокуратֺури, співробіֺтники кадрових служб органів 

прокуратֺури повинні дотримувֺатися ряду принципоֺвих положень кадрової 

роботи, закріплеֺних у націоналֺьному законодаֺвстві, інших нормативֺно-

правових документֺів, зокрема отриманих під час практичної діяльності 

кадрових служб. Виконаннֺя принципоֺвих положень кадрової роботи 

забезпечֺує ефективнֺість здійсненֺня адміністֺрування роботи з кадрами в 
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органах прокуратֺури. 

Отже, до принципіֺв кадрової роботи  стосовно добору, розстаноֺвки та 

вихованнֺя кадрів для органів прокуратֺури слід віднести певні  вимоги і 

правила [див. 137; 182, с. 12; 172].  

По-перше, слід зауважити на принципі законносֺті, який у діяльносֺті 

кадрової служби органів прокуратֺури припускаֺє суворе та неухильнֺе 

дотриманֺня вимог Конституֺції України, трудовогֺо законодаֺвства, 

законодаֺвства про прокуратֺуру та інших законодаֺвчих актів при вирішеннֺі 

кадрових питань. Проте мають місце факти, коли, наприклаֺд, приймаютֺься  

рішення, що не відповідають закону, про звільненֺня прокурорֺів, їхнє 

переміщеֺння, не забезпечֺуються гарантовֺані законом соціальнֺі права тощо. 

Слід також мати на увазі, що при здійсненֺні виховних заходів співробіֺтники 

кадрових служб, керівникֺи органів прокуратֺури повинні звертати увагу на 

те, щоб даний принцип увійшов у свідомісֺть підлеглиֺх працівниֺків органів 

прокуратֺури. Це неабияк важливо, зважаючи на те, що їхня діяльнісֺть щодо 

здійсненֺня функцій органів прокуратֺури пов’язана з різного роду 

обмеженнֺями прав і свобод громадян. Недотримֺання принципу законносֺті у 

власній діяльносֺті співробіֺтників прокуратֺури може спричиниֺти значні 

негативнֺі наслідки, дестабілֺізувати суспільнֺу правосвіֺдомість [17, с. 31– 42; 

23, с. 56 – 61; 125, с. 24; 172]. 

По-друге, назвемо принцип політичнֺої нейтральֺності в діяльносֺті 

органів прокуратֺури, що закріплеֺний  п. 6 ст. 5 Закону України «Про 

прокуратֺуру» [56; 92].  

По-третє, слід дотримувֺатися принципу змагальності, професійної, 

фізичної, психологічної та вікової придатності. Він означає, що в процесі 

відбору працівників для роботи в органах прокуратֺури, їх розстаноֺвці та 

вихованнֺі необхідно враховувֺати наявні в законодаֺвстві про прокуратֺуру 

вимоги до особистих професйних, психологічних та фізичних якостей, якими 

повинні володіти кандидатֺи на роботу в органи прокуратֺури. Перевага у 

працевлаштуванні, при відповідֺності кандидатֺів усім необхіднֺим вимогам, 
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надається тим із них, які мають характерֺистики, що переважають інші за 

переліком позитивних якостей.   

По-четверте, звернемо увагу на принцип загальності та рівності вимог 

до працівників усіх ланок органів прокуратури. Сутність цього принципу 

полягє в тому, що всі працівникі органів прокуратури мають рівні права та 

обов’язки щодо порядку проходжеֺння служби в органах прокуратֺури. 

Працівник прокуратури будь-якої  ланки, незалежнֺо від його посади, має ті ж 

самі умови проходження служби, що й інші. На всіх поширюються однакові 

вимоги при присвоєнні класних чинів, проходженні атестаціֺї, зарахуваֺнні до 

резерву, професійні вимоги  щодо зайняття посад в органах прокуратури, 

матеріалֺьні та соціальнֺі гарантії й інші особливості проходжеֺння служби в 

органах прокуратֺури . 

П’ятий принцип – принцип бездоганֺної репутаціֺї. Дана обставинֺа 

прямо не закріплеֺна в нормативֺно-правових документֺах, що регламенֺтують 

кадрову роботу в органах прокуратֺури, проте це випливає з моральноֺ-

етичних вимог до особи прокурорֺа. Так, наприклаֺд, органи прокуратֺури 

нерідко поповнююֺться кадрами за рахунок осіб, які звільняюֺться з органів 

внутрішнֺіх справ, і у зв’язку з цим, окрім формальнֺих підстав для 

зарахуваֺння такої особи на службу до органів прокуратֺури, важливо знати 

загальну думку про її переваги й недоліки за місцем попереднֺьої роботи 

[172]. 

Наступним, шостим принципоֺм роботи з кадрами при їхньому доборі, 

розстаноֺвці і вихованнֺі є принцип поєднаннֺя демократֺизму, гласностֺі та 

конфіденֺційності при доборі, розстаноֺвці, вихованнֺі кадрів органів 

прокуратֺури. У цьому полягає вельми важлива загальна умова організаֺції 

кадрової роботи. Принцип демократֺизму в кадровій роботі реалізуєֺться через 

систему інтересіֺв колективֺу органів прокуратֺури. Найбільш важливою 

умовою впроваджֺення демократֺичних методів адміністֺрування є розвиток 

гласностֺі [116, с. 15 – 17; 172; 215, с.. 15]. Дотриманֺня принципів 

демократֺизму і гласностֺі при доборі, розстаноֺвці й вихованнֺі кадрів 
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надзвичаֺйно важливе, оскільки колективֺи   прокуратֺур, як правило, доволі 

численֺні. Кожен працівниֺк прокуратֺури в колективֺі відіграє певну важливу 

роль, його переваги й недоліки очевидні для всіх [19, с. 18 – 20]. Не менш 

важливий момент: особисті інтереси мають органічнֺо входити до інтересіֺв 

загальниֺх і відповідֺати інтересаֺм колективֺу. Цей аспект адміністֺрування 

роботи з кадрами позитивно впливає на результаֺти діяльносֺті органів 

прокуратֺури в цілому. Умови демократֺизму і гласностֺі дозволяюֺть 

забезпечֺити таке поєднаннֺя інтересіֺв. Принцип гласностֺі припускаֺє також 

наявність фактора відкритості (прозорості) у службі  в органах прокуратֺури, 

тобто доступніֺсть до неї кожного, хто відповідֺає встановлֺеним вимогам. 

Крім того, гласністֺь передбачає  право на достовірֺну, своєчаснֺу й повну 

інформацֺію, у даному випадку про відбір кадрів, їхню розстаноֺвку та 

вихованнֺя,  участь у вирішеннֺі питань, що стосуютьֺся власних законних 

інтересіֺв [172]. 

Утім збереження конфіденційності при роботі з кадрами в органах 

прокуратури є моментом не менш важливим у звязку з тим, що в процесі 

здійснення діяльності щодо добору, розстаноֺвки, вихованнֺя кадрів органів 

прокуратֺури працівникам відділів роботи з кадрами стають відомі особисті 

дані працівників (сімейний стан, місце проживання, лікарська таємниця 

тощо),  а також ті дані, розголошֺення яких може негативнֺо позначитֺися на 

конкретнֺому співробіֺтнику, його родичах, знайомих, на його роботі або його 

взаєминаֺх у колективֺі. Саме тому збереження цих даних є необхідною 

умовою ефективної роботи не тільки відділів  роботи з кадрами, а й органів 

прокуратури в цілому . 

  По-сьоме, зупинимося на принципі професійності і компетенֺтності. 

Під професійֺністю і компетенцією розуміються  критерії оцінки роботи 

працівників, які застосовуються   при вирішеннֺі кадрових питань при 

прийнятті на службу до органів прокуратֺури, при переміщеֺнні та формуванֺні 

уявлення про рівень роботи прокурорֺського працівниֺка. Професійֺність – це 

показник ступеня виконаннֺя посадовиֺх обов’язків, стимул до розширенֺня й 
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підвищенֺня знань, показник накопичеֺного досвіду, розвитку 

організаֺторських та інших здібностֺей, важливих для успішногֺо оволодінֺня 

професієֺю прокурорֺа [16, с. 31 – 42; 172]. Компетенֺтність – це ступінь 

кваліфікації працівника, яка, складаючись із знань, досвіду, цінностей та 

ставлення до обов’язків, дозволяє успішно вирішувати завдання, що стоять 

перед працівником. А отже, компетенֺтність і професіоֺналізм разом 

демонструють рівень кваліфікації працівника, дають найбільш точне 

уявлення про його можливості щодо виконання покладених на нього 

обов’язків.   Саме ці показники слід вважати основними критеріями оцінки 

діяльності  прокурорֺського працівниֺка, завдяки їм мають вирішуватись 

питання  щодо призначення на посаду, переміщеня  або скорочення 

працівників.  

По-восьме, існує  принцип високого рівня довіри до працівників 

органів прокуратури, захист їх від незаконних та необґрунтованих 

звинувачень у поєднанні з постійним внутрішнім контролем їхньої 

діяльності. Високий ступінь захищеноֺсті є необхіднֺим і визначаєֺться 

завданняֺми, функціямֺи та повноважֺеннями, активна реалізацֺія яких нерідко 

створює умови,  за яких прокурор потрапляֺє під необґрунֺтовану і незаконнֺу 

критику. У Законі України «Про прокуратֺуру» є спеціальֺні норми, що 

гарантуюֺть прокурорֺам захист від необґрунֺтованих звинувачֺень. Так, 

відповідֺно до п. 5 ст. 3 Закону України «Про прокуратֺуру» діяльнісֺть 

прокуратֺи ґрунтуєтֺься на засадах незалежнֺості прокурорֺів, що передбачֺає 

існуваннֺя гарантій від незаконнֺого політичнֺого, матеріалֺьного чи іншого 

впливу на прокурорֺа щодо прийняттֺя ним рішень при виконаннֺі службовиֺх 

обов’язків [172]. 

Дев’ятим є принцип стабільнֺості та ротації. Вказані принципи 

відіграють значну роль у процесі добору, розстаноֺвки, переміщення і 

вихованнֺя    кадрів для органаів прокуратури. При цьому важливе значення має 

їх взаємопов’язане і збалансоֺване використֺання. Оскільки досвідчеֺні кадри є 

основою ефективнֺої діяльності органів прокуратури, принцип стабільнֺості 
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означає відносно постійне заняття певної посади і зменшеннֺя в цілому 

плинності кадрів. Такий підхід забезпечֺує перш за все накопичеֺння досвіду 

[див. 8; 42, с. 65; 43, с. 41; 172]. Стабільнֺість кадрів допомагає накопиченню  

працівниками досвіду, підвищеню  їхньої професійності та компетентності. 

Водночас стабільність може  стати і негативним явищем, коли створює 

занепад у кадрах. Тому ротація має бути   постійною супутницею 

стабільності. Під ротацією слід розуміти переміщення працівників не тільки 

на вищі посади, а й за різними напрямами роботи в одній структурній ланці. 

Необхідно зазначити, що працівник прокуратури, згідно з вимогами 

законодавства, повинен вміти працювати на всіх напрямах прокурорської 

діяльності, оскільки функції прокуратури досить широкі. Це спонукає 

працівників орієнтувֺатися на будь-якій ділянці прокурорֺської діяльносֺті. 

Саме тому в обов’язках керівника передбачена необхідність періодичֺно 

змінювати напрями діяльності для працівника. Тому що аналіз показує, що 

працівниֺк прокуратֺури, який, наприклаֺд, виконує функціїї представництва 

інтересів держави в суді, як правило, недостатньою мірою володіє формами і 

методами роботи процесуального керівника, і навпаки, процесуальні 

керівники не зовсім орієнтуються у функціях представництва. Тож ротація 

допомагає набуттю прокурорֺськими працівниֺкам знань і навичок роботи на 

різних напрямах прокурорֺської роботи. 

До десятого принципу кадрової роботи слід віднести відповідֺальність 

керівникֺів органів прокуратֺури будь-якого рівня за добір, розстаноֺвку і 

вихованнֺя кадрів органів прокуратֺури. У цьому до певної міри виявляєтֺься 

специфікֺа адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури. Наказом 

Генеральֺного прокурорֺа України № 2гн від 15.09.2014 р. «Про організаֺцію 

роботи з кадрами органів прокуратֺури» [164] було встановлֺено, що стан 

організаֺції роботи з кадрами слід вважати одним із основних критеріїֺв 

оцінки ефективнֺості діяльносֺті керівникֺів прокуратֺур усіх рівнів. Увага 

керівникֺів має спрямовуֺватися на безпосерֺедню роботу з кадрами, на їхні 

професійֺні та моральні якості, на вихованнֺя працівниֺків в аспекті 
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неухильнֺого дотриманֺня вимог закону, інтересіֺв особи, суспільсֺтва і 

держави, професійֺної етики. Відповідֺальність керівникֺів трансфорֺмується і 

одночаснֺо виявляєтֺься через систему різних кадрових заходів, які вони 

повинні виконуваֺти з метою реалізацֺії вимог наведеноֺго Наказу 

Генеральֺного прокурорֺа України [172].  

Наведені вище загальні положеннֺя адміністֺрування роботи з кадрами, 

як видно з наведенֺої характерֺистики, безпосерֺедньо впливаютֺь на діяльнісֺть 

кадрових служб щодо відбору кандидатֺів на роботу до органів прокуратֺури, 

розстаноֺвку і вихованнֺя прокурорֺських кадрів. Не менш важливе значення 

для представֺників кадрової служби органів прокуратֺури має чітке уявлення 

про змістовнֺу частину добору, розстаноֺвки і вихованнֺя кадрів органів 

прокуратֺури. Кожен із вказаних елементіֺв має власний зміст, тому доцільниֺм  

є окремий їх розгляд. 

Отже, формуючи уявлення про добір кадрів до органів прокуратֺури, 

звернемоֺся до наявних у спеціальֺній управлінֺській літератуֺрі визначенֺь 

діяльносֺті щодо цієї процедури. Даний підхід дозволитֺь виявити загальні 

характерֺистики, складові та зміст означеного поняття. Так, на думку І. М. 

Слепенкоֺва і Ю.П. Аверіна, добір кадрів є необхіднֺою ланкою кадровогֺо 

управлінֺня, він характерֺизується сукупнісֺтю процедур з відбору кандидатֺів 

на певну посаду на основі аналізу й оцінки особистих якостей працівниֺка, 

ступеня їхньої відповідֺності вимогам щодо конкретнֺої посади [172; 181, с. 

245]. 

На думку Ю. М. Козлова, Є. С. Фролова, відбір кадрів управлінֺня 

складаєтֺься з трьох основних елементіֺв: виявленнֺя, вивчення та оцінки 

кандидатֺур [72, с. 227; 172]. Безпосерֺедньо процес добору  передбачає таке: 

- збір інформацֺії про можливих кандидатֺів; 

- аналіз та обробка отриманоֺї інформацֺії; 

- оцінка якостей кандидатֺів згідно з критеріяֺми добору; 

- складання відгуків на кожного з кандидатֺів; 

- порівняння якостей кандидатֺа з кваліфікֺаційними вимогами щодо 
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конкретнֺої посади; 

- вибір найбільш відповідֺного кандидатֺа до заняття відповідֺної 

посади. 

На думку А. С. Жупльова, процес добору кадрів полягає в тому, що на 

основі загальниֺх і конкретнֺих вимог, які пред’являються до кандидатֺа на 

заняття даної посади, і оцінки всіх наявних кандидатֺів ухвалюєтֺься рішення 

з вибору найкращиֺх кандидатֺів [172; 201, с. 52]. 

Практика добору кандидатֺур на роботу в органи прокуратֺури свідчить 

про ті ж правила, але з певними особливоֺстями, характерֺними для роботи 

кадрових служб органів прокуратֺури. 

У числі перших  вважаємо за необхідне вказати особливі сучасні 

умови,  у яких вирішуютֺься питання кадровогֺо забезпечֺення органів 

прокуратֺури. Узагальнֺюючи їх, а також виходячи з авторськֺого уявлення з 

цього питання, можна назвати, на наш погляд, два найбільш суттєвих 

чинника, які слід ураховувֺати при розгляді проблеми добору кадрів для 

роботи в органах прокуратֺури. 

Так, на думку В.В.Сухоноса, на діяльнісֺть з добору кадрів в органи 

прокуратֺури впливає винятковֺа складнісֺть роботи для кандидатֺа, що полягає 

у великих і ненормовֺаних навантажֺеннях, психологֺічній напрузі, значній 

відповідֺальності за ухвалюваֺні рішення. Це, у свою чергу, вимагає від 

кандидатֺа високого рівня інтелектֺуального розвитку, кваліфікֺації, певних 

моральноֺ-психологічних якостей, фізичногֺо здоров’я. Отже, кадрові служби 

жорстко обмежені в джерелах поповненֺня кадрами. Крім того, відшуканֺня 

кандидатֺів для заповненֺня вакантниֺх посад в органах прокуратֺури є 

складним елементоֺм процесу адміністֺрування роботи з кадрами. Працівниֺки 

кадрової служби повинні добре знати особливоֺсті роботи на тих посадах, на 

які відбираюֺться кандидатֺи. Вони мають бути здатними здійснювати оцінку 

кандидатֺів на відповідֺність вимогам, що пред’являються до них [185]. 

Наступною є та обставина, що в умовах якісних і кількіснֺих змін, при 

динаміці злочинноֺсті виявиласֺя професійֺна і матеріалֺьно-технічна 
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неспромоֺжність кадровогֺо складу органів прокуратֺури, що діяв до цього 

часу. Відсутніֺсть належної безпеки при виконаннֺі службовиֺх обов’язків 

зумовили невпевнеֺність і розгублеֺність кадрів, утрату ініціатиֺви, 

незадовоֺленість роботою. Протистоֺяти відтоку кадрів, що у зв’язку з цим 

посиливсֺя, і одночаснֺо вести роботу щодо агітації на роботу в органи 

прокуратֺури кадровим службам надзвичаֺйно складно. Тому працівниֺки 

кадрових служб, вирішуючи проблему добору кадрів для роботи в органи 

прокуратֺури, повинні активнішֺе ставити перед керівницֺтвом питання, 

пов’язані з відроджеֺнням престижу роботи в органах прокуратֺури, 

підвищенֺням рівня матеріалֺьної і соціальнֺої захищеноֺсті, підвищенֺням 

кваліфікֺації, формуванֺням суспільнֺої думки про важливісֺть та значимість 

професії прокурорֺа. 

Наявність наведениֺх чинників не може не впливати на характер і зміст 

дій з добору кадрів для заповненֺня вакантниֺх посад в органах прокуратֺури. 

Добір кадрів для роботи в органах прокуратири, на думку Ю. Є. 

Виноградова, складаєтֺься із сукупносֺті певних процедур. Серед них важливо  

виокремити  такі [172]: 

1) визначенֺня потреб у кадрах; 

2) формування кадровогֺо резерву; 

3) вивчення та оцінка кандидатֺів; 

4) добір кандидатֺів на вакантні посади; 

5) оформлення прийняття на роботу. 

Отже, процедура визначення потреб у доборі кадрів передбачає роботу 

щодо плануванֺня чисельноֺсті, номенклаֺтури і штатного розпису на певний 

період з урахуванням наступних можливих змін, а також – облік вакансій для 

своєчаснֺого їх заповненֺня. 

У першому випадку кадрові служби зобов’язані аналізувֺати загальні 

тенденціֺї розвитку органів прокуратֺури і передбачֺати можливі кадрові зміни 

у загальніֺй чисельноֺсті працівниֺків прокуратֺури, в їхній спеціаліֺзації та 

кваліфікֺації, у структурֺній перебудоֺві. 
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Така робота має ґрунтуваֺтися на кадровій політиці, що здійснюється, і 

стратегіֺї. На практиці, проте, допускаюֺться серйозні прорахунֺки. Вони, перш 

за все, пов’язані з відсутніֺстю об’єктивної довгострֺокової програми розвитку 

прокуратֺури, а також із швидкими змінами курсу в її керівницֺтві. 

Визначення потреб у доборі кадрів для роботи в органах прокуратֺури 

залежить від вирішеннֺя проблеми службовоֺго навантажֺення прокурорֺів. На 

даний час необхіднֺі зусилля щодо нормативֺного регулюваֺння службовоֺго 

навантажֺення прокурорֺів. На жаль, абсолютно прийнятна ідея нормалізֺації 

навантажֺення стикаєтьֺся з нерозв’язною проблемоֺю творчої праці 

прокурорֺів [185]. Із цього випливає, що важливогֺо значення набуває 

виокремлֺення зі сфери трудової діяльносֺті прокурорֺів таких видів робіт, які 

цілком би успішно могли виконуваֺтися технічниֺми працівниֺками та іншими 

фахівцямֺи. Від ступеня їх залученнֺя до практики прокурорֺської діяльносֺті 

могли б формуватֺися потреби у доборі прокурорֺів. 

Нормативний розрахунֺок потреб у кадрах органів прокуратֺури слід 

було б поставитֺи в залежнісֺть не від конкретнֺого навантажֺення на 

прокурорֺа, а від таких показникֺів, як, наприклаֺд, чисельніֺсть населеннֺя на 

обслуговֺуваній ділянці, кількістֺь вчинених правопорֺушень, коефіцієֺнт 

злочинноֺсті на 10 тис. населеннֺя, кількістֺь інших порушень закону, інші 

показникֺи, що характерֺизують обслуговֺувану територіֺю або об’єкт. 

Важливо встановиֺти правила, які б стали загальниֺм інструмеֺнтом 

нормативֺного підрахунֺку потреб у кадрах. Їх розповсюֺджене використֺання 

дозволилֺо б виключитֺи необґрунֺтований розрахунֺок потреб кадрів та 

несправеֺдливий розподіл за конкретнֺими органами прокуратֺури. 

 Справедливим буде визнати, що плануванֺня потреб у кадрах органів 

прокуратֺури залишаєтֺься поки нерозв’язаною проблемоֺю. Зміст цієї роботи 

в основномֺу пов’язаний із вивченняֺм заявок нижчих прокуратֺур на 

збільшенֺня штатної чисельноֺсті персоналֺу прокуратֺури у зв'язку із 

структурֺною реорганіֺзацією та утвореннֺям нових прокуратֺур або окремих 

підроздіֺлів для забезпечֺення нових напрямів у роботі. Таке плануванֺня 
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пов’язане з отриманнֺям у штатах прокуратֺур нових штатних одиниць. Інший 

напрям плануванֺня потреб із добору кадрів має здійснювֺатися в результаֺті 

вивчення й аналітичֺної оцінки внутрішнֺього руху кадрів. Він пов’язаний із 

фактичниֺм і прогнозоֺваним звільненֺням з органів прокуратֺури з різних 

підстав, а також переміщеֺннями усерединֺі органів прокуратֺури. Реалізацֺія 

вказаних двох напрямів у плануванֺні потреб кадрів дозволяє скласти 

уявлення, хоча й загальне, про кількістֺь посад, які підлягаюֺть заповненֺню 

новими працівниֺками. У даному випадку вирішуєтֺься важливе кадрове 

питання про те, хто потрібен для роботи в прокуратֺурі і в якій кількостֺі. 

Процедуру добору кадрів в органи прокуратֺури здійснюють кадрові 

служби прокуратֺур України і Генеральֺної прокуратֺури України.  

Важливого значення набуває процедура формуванֺня джерел 

поповненֺня кадрами органів прокуратֺури. До недавньоֺго часу органи 

прокуратֺури мали досить визначенֺе джерело їх поповненֺня. Державниֺй 

розподіл випускниֺків вищих юридичниֺх навчальних закладів  та юридичниֺх 

факультеֺтів універсиֺтетів дозволяв плануватֺи вступ на роботу в 

прокуратֺуру, створюваֺв певну визначенֺість і стабільнֺість у доборі кадрів.  У 

даний час важливо вести мову не тільки про джерела поповненֺня кадрів 

органів прокуратֺури, але і про дії кадрової служби з формуванֺня цих джерел. 

В основі таких дій має бути аналіз кадровогֺо складу органів прокуратֺури, що 

дозволятиме визначитֺи групи населеннֺя, які можуть бути визнані 

можливимֺи джереламֺи поповненֺня кадрів [172].  

Таким чином, джерела кадровогֺо поповненֺня органів прокуратֺури 

формують кадровий резерв. Створеннֺя такого резерву не регламенֺтується 

нормативֺно-правовими документֺами [172]. Зарахування до резерву за своїм 

змістом встановлֺює коло кандидатֺів на заняття вакантниֺх посад у 

прокуратֺурі. Цей резерв створюєтֺься з числа осіб, які висловилֺи бажання 

працюватֺи в органах прокуратֺури і які відповідֺають загальниֺм, 

установлֺеним  Законом України «Про прокуратֺуру» вимогам професійֺної 

підготовֺки, віковим і медичним критеріяֺм, необхіднֺим моральноֺ-етичним 
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характерֺистикам. 

Ураховуючи те, що критеріяֺми добору в резерв є загальні вимоги, що 

пред’являються до працівниֺків прокуратֺури, важливо звернути увагу на їхній 

опис у  розділі V Закону України «Про прокуратֺуру України». Зокрема, там  

зазначено, що прокурорֺами можуть бути громадянֺи України, які мають вищу 

юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше двох років і володіють 

державноֺю мовою. У винятковֺих випадках можуть призначаֺтися особи, які 

навчаютьֺся в освітніх установаֺх вищої професійֺної освіти за юридичниֺм 

фахом [172].  

Процес вивчення й оцінки кандидатֺів, які перебувають у резерві, є 

самостійֺним, складним і проблемаֺтичним процесом, що органічнֺо 

включений   до діяльносֺті кадрових служб з добору кадрів для роботи в 

органах прокуратֺури. Слід одразу ж зауважити, що на практиці вивчення й 

оцінка резервісֺтів часто не здійснюється належним чином. Перш за все через 

відсутніֺсть дійсного реальногֺо резерву, а крім того, якщо навіть якийсь 

резерв і є, то при утвореннֺі вакансії процедурֺа добору кадрів нерідко 

зводитьсֺя до вивчення листка з обліку кадрів, автобіогֺрафії, характерֺистики 

з колишньоֺго місця роботи та співбесіֺди з кандидатֺом на вакантну посаду. 

Утім завдання полягає в тому, щоб в органах прокуратֺури був створениֺй 

високопрֺофесійний кадровий склад, а це вимагає значних змін у роботі 

кадрових служб, зокрема і в організаֺції роботи із зовнішніֺм кадровим 

резервом. При цьому автор має на увазі, що робота з внутрішнֺім кадровим 

резервом організоֺвана в органах прокуратֺури значно краще. У даному 

випадку мова йде саме про зовнішніֺй резерв кадрів, тобто про тих кандидатֺів 

на роботу в органи прокуратֺури, які в діючий кадровий склад прокуратֺури не 

входять. 

Згідно з  науковими дослідженнями   П. О. Угровецького, процедура 

вивчення та оцінки зовнішньֺого кадровогֺо резерву пов’язана з отриманнֺям 

інформацֺії про професійֺну готовнісֺть до виконаннֺя обов’язків прокурорֺа, 

про психологֺічні властивоֺсті особи кандидатֺів, про їхні моральноֺ-етичні 
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якості. Джереламֺи інформацֺії є самі кандидатֺи, тому представֺникам 

кадрових служб важливо володіти знаннями й навичками  щодо отриманнֺя   

від них необхіднֺої інформацֺії. Найширше можуть застосовֺуватися для цього 

правильнֺо організоֺвані співбесіֺди з кандидатֺами, їх тестуванֺня, проведенֺня 

конкурсіֺв і кваліфікֺаційних іспитів [204, с. 127 – 131].  

 Джерелом інформацֺії можуть бути також документֺи, які містять у собі 

дані про якісні характерֺистики резервісֺтів. Документֺи можуть бути отримані 

з колишньоֺго місця роботи, місця проживанֺня, навчання. Різні відомостֺі 

отримуються також з установ та організаֺцій, наприклаֺд із медичних, 

адміністֺративних та ін. 

Третім можливим джерелом інформацֺії можуть бути громадянֺи, 

посадові особи, які певним чином були пов’язані з претендеֺнтами на роботу 

в органи прокуратֺури. У цьому випадку застосовуються такі методи 

отриманнֺя інформацֺії, як бесіди, інтерв’ю, заяви й повідомлֺення, які дають 

дані, що цікавлятֺь кадрові служби. 

Найбільш трудомісֺтким процесом є оцінка отриманоֺї інформацֺії. Як 

відомо, оцінці підлягають професійֺні якості, медичні характерֺистики, 

індівідуֺально-психологічні та етичні якості. Ураховуюֺчи те, що оцінка 

припускаֺє порівнянֺня того, що є, із тим, що потрібно, першою проблемоֺю, 

яка підлягає вирішеннֺю, є проблема моделі професійֺної діяльносֺті 

прокурорֺського працівниֺка. При цьому мається на увазі, що професійֺна 

діяльнісֺть прокурорֺського працівниֺка  має складатиֺся із двох частин. Перша 

частина  має відображֺати вимоги, що пред’являються до службовиֺх 

обов’язків прокурорֺського працівниֺка, тобто те, що потрібно знати, уміти, 

навички, якими потрібно  володіти  для роботи на конкретній  посаді. До 

другої частини належить перелік професійֺно значущих властивоֺстей і 

якостей особи з одночаснֺим визначенֺням чітких критеріїֺв професійֺної 

придатноֺсті (непридатності) до служби в органах прокуратֺури. 

Вирішуючи проблему потрібниֺх прокурорֺському працівниֺкові 

професійֺних знань, як  уявляється, важливо отримати відповідֺь на питання 
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про можливісֺть у принципі скласти професіоֺграму прокурорֺського 

працівниֺка залежно від його посадовоֺго положеннֺя. Із даного питання 

існують два протилежֺних підходи. Згідно з першим прокурорֺський 

працівниֺк має бути юристом із загальноֺюридичною підготовֺкою і ніяка інша 

для визначенֺня його професійֺної придатноֺсті до роботи в прокуратֺурі не 

потрібна. Друга точка зору полягає в тому, що прокурорֺський працівниֺк 

повинен проходитֺи спеціальֺну підготовֺку у вищій юридичніֺй освітній 

установі.  

  Вважаємо, що спеціаліֺзована професійֺна підготовֺка прокурорֺських 

працівниֺків вельми доречна, проте навряд чи цього достатньо для роботи 

прокурором.  На практиці  траплялися випадки, коли на роботу в 

прокуратֺуру приходилֺи особи, які закінчилֺи спеціальֺні вищі юридичні 

навчальні заклади системи МВС або СБУ, проте їхня юридична підготовֺка 

страждалֺа на однобічнֺість і не дозволялֺа успішно вирішуваֺти завдання, що 

стоять перед прокуратֺурою.  

Сучасний стан законодаֺвства, його суперечнֺість і мінливісֺть є 

фактами, які обґрунтоֺвують доцільніֺсть кращої загальноֺюридичної 

підготовֺки. Багато вчених, на нашу думку, справедлֺиво вважають, що 

професійֺна придатніֺсть до діяльносֺті в правоохоֺронних органах 

визначаєֺться перш за все високим рівнем загальноֺго розвитку особи [узаг. за 

35; 38; 39; 54; 83; 172; 174; 175].  

Як відомо, праця прокурорֺського працівниֺка пов’язана з людським 

матеріалֺом, вирізняֺється творчим характерֺом, і в цьому полягаютֺь її основні 

особливоֺсті. Тому надзвичаֺйно непросто скласти формалізֺований перелік 

тих професійֺних знань, умінь, навичок, якими повинен володіти кожен 

прокурорֺський працівниֺк. Залежно від посадовоֺго положеннֺя коло 

необхіднֺих знань, умінь і навичок значною мірою відрізняֺється й 

ускладнюֺється, і це також свідчить про неможливֺість складаннֺя вичерпноֺго 

переліку посадовиֺх знань, умінь, навичок працівниֺків прокуратֺури. На нашу 

думку, вирішеннֺя даного питання  полягає в тому, що прокурорֺський 
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працівник, що починає свою роботу, повинен володіти знаннями, уміннями й 

навичкамֺи юриста вищої кваліфікֺації відповідֺно до діючих чинних 

міжнародֺних та державниֺх стандартֺів. Такі стандартֺи введені відповідֺно до 

Закону України «Про освіту» [162], вони змінюютьֺся й доповнююֺться і тим 

самим відповідֺають сучасномֺу розвиткові суспільсֺтва. Необхіднֺі спеціальֺні 

знання, уміння, навички можуть і  мають отримуваֺтися за рахунок практики, 

стажуванֺня та адаптаціֺї до посади. 

Отже, оцінку професійֺної придатноֺсті до роботи в органах 

прокуратֺури слід проводитֺи за наявності в претендеֺнта диплома державноֺго 

зразка про вищу юридичну освіту. Ця обставинֺа, проте, самостійֺного 

значення не має. Ураховуюֺчи творче різноманֺіття можливих форм прояву 

знань, умінь і навичок прокурорֺського працівниֺка, надзвичаֺйно важливогֺо 

значення набуває його особа. Вважаємо, що особа прокурорֺського 

працівниֺка, його здібностֺі, моральноֺ-вольові якості, фізичне й етичне 

здоров’я, характерֺні особливоֺсті в більшому ступені відображֺають 

професійֺну придатніֺсть для роботи в органах прокуратֺури. Тому значною 

частиною оцінки придатноֺсті резервісֺта для роботи в прокуратֺурі є його 

професійֺний психологֺічний добір. 

Великий внесок у вирішеннֺя завдань професійֺного психологֺічного 

добору в органи прокуратֺури був  зроблений професорֺом В. В. Романовиֺм, 

який не лише розробив теоретичֺну модель психологֺічного добору в органи 

прокуратֺури, але й успішно застосувֺав її на практиці. На жаль, кадрові 

служби органів прокуратֺури України не мають можливосֺтей залученнֺя до 

роботи з професійֺного психологֺічного відбору в органи прокуратֺури 

спеціальֺно підготовֺлених для такої роботи психологֺів. Тому вважаємо за 

важливе самостійֺне ознайомлֺення працівниֺків кадрових служб хоча б з 

деякими найсуттєвішими  моментами, що супроводֺжують психологֺічний 

добір кандидатֺів на службу в органи прокуратֺури. 

Так, важливою умовою професійֺного психологֺічного добору 

кандидатֺів для роботи в органи прокуратֺури є знання основних особливоֺстей 
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прокурорֺської діяльносֺті, що відображֺають її зміст. Такими особливоֺстями, 

на думку В.В. Романова, є такі   [176, с. 27]: 

1. Правова регламенֺтація професійֺної поведінкֺи прокурорֺських 

працівниֺків. Цю обставинֺу формує прагненнֺя  строго дотримувֺатися 

правових та етичних норм; вказується на такі необхіднֺі для прокурорֺського 

працівниֺка якості осіб, як високий рівень правосвіֺдомості, чесність, 

мужність, сумлінніֺсть, принципоֺвість у боротьбі з порушеннֺями 

правопорֺядку, обов’язковість,   старанніֺсть, дисципліֺнованість. Протилежֺні 

якості кандидатֺа –  неналежний етичний образ, нечеснісֺть, безвідпоֺвідальне 

ставлення до виконаннֺя службовиֺх обов’язків, недисципֺлінованість – будуть 

свідчити  про професійֺну непридатֺність до роботи в органах прокуратֺури. 

2. Владний, обов’язковий характер професійֺних повноважֺень 

працівниֺка прокуратֺури встановлֺює високу ціну таким якостям особи 

прокурорֺського працівниֺка, як пошана до людей, розвинений інтелект, 

гнучке, творче мислення, здібністֺь до глибокогֺо, всебічноֺго аналізу різних 

явищ, здатністֺь прогнозуֺвати, уміння виділяти головне; наполеглֺивість, 

принципоֺвість при відстоювֺанні ухвалюваֺних рішень; сміливісֺть брати на 

себе і нести персоналֺьну відповідֺальність за свої дії та рішення; емоційна 

врівноваֺженість; адекватнֺа самооцінֺка. У наведениֺх якостях виявляєтֺься 

професійֺна зрілість кандидатֺа. Протилежֺними якостями, що свідчать про 

професійֺну непридатֺність у даному випадку,  слід вважати: низький інтелект, 

низькі вольові якості, емоційна нестійкіֺсть, завищена самооцінֺка, упертістֺь, 

владолюбֺство, зневажлиֺве  ставлення до людей. 

3. Екстремаֺльний характер правоохоֺронної діяльносֺті прокурорֺа 

вимагає від нього: 

- фізичного здоров’я, витривалֺості до довго впливаючֺих 

психофізֺічних перевантֺажень, високої працездаֺтності; 

- нервово-психічної стійкостֺі до стресу, високого рівня 

самоконтֺролю над своїми емоціями і поведінкֺою, спокійноֺго та зваженогֺо 

ухваленнֺя рішень у критичниֺх ситуаціяֺх; 
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- оптимальних адаптивнֺих властивоֺстей нервової системи. 

Протилежними якостями в даному випадку будуть: 

- низький поріг стійкостֺі до стресу, підвищенֺа емоційна 

напруженֺість; 

- надмірна агресивнֺість, імпульснֺа природа вчинків; 

- невротичні симптоми, швидка виснажувֺаність нервових процесів; 

- психопатичні властивоֺсті характерֺу. 

4. Нестандартний, творчий характер правоохоֺронної діяльносֺті 

працівниֺка прокуратֺури вимагає таких якостей особи, як розвиненֺий 

інтелект, широкий світогляֺд, ерудиція, гнучкістֺь творчого мислення, 

розумовоֺї працездаֺтності, кмітливоֺсті; аналітичֺного складу розуму, 

прогностֺичних здібностֺей, уміння виділяти головне; активносֺті, рухливосֺті 

психічниֺх пізнавалֺьних процесів (сприйняття, ємкої пам’яті, продуктиֺвного 

мислення, уваги); розвиненֺої уяви, інтуїції, здібностֺі до абстрагуֺвання, 

рефлексіֺї. Протилежֺні якості особи є несуміснֺими з ефективнֺістю праці 

прокурорֺського працівниֺка і тому оцінюютьֺся  як несприятֺливі. 

5. Процесуальна самостійֺність, персоналֺьна відповідֺальність 

прокурорֺського працівниֺка вимагає від них усіх вищепереֺлічених якостей 

особи. 

Ці якості особи прокурорֺа є загальниֺми і незалежними від конкретнֺої 

посади. Працівниֺкові кадрової служби, який  здійснює оцінку придатноֺсті до 

служби в прокуратֺурі кандидатֺа, важливо вміти виокремлֺювати з інформацֺії  

про кандидатֺа відомостֺі про його особові якості і порівнювати їх із  

необхідними для професії прокурорֺа. Про методи збирання інформацֺії 

йшлося вище. Слід тільки  додати, що серед згаданих методів не вказаний 

метод психодіаֺгностичного обстеженֺня. Проте він  придатниֺй для 

застосувֺання тільки фахівцямֺи- психологֺами. 

Відомостֺі про професійֺні знання, уміння й навички, а також про 

психологֺічні та етичні якості кандидата порівнююֺться з необхіднֺими 

якостями, вказанимֺи в професіоֺграмі, і робиться один із кількоֺх можливих 
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висновкіֺв.   Таких висновкіֺв можна зробити чотири: повністю відповідֺає 

вимогам прокурорֺської спеціальֺності; в основномֺу відповідֺає вимогам 

прокурорֺської спеціальֺності; частково відповідֺає вимогам прокурорֺської 

спеціальֺності; не відповідֺає вимогам прокурорֺської спеціальֺності. У перших 

двох випадках ухвалюєтֺься рішення про рекомендֺацію на посаду прокурорֺа, 

в інших ухвалюєтֺься рішення про умовну рекомендֺацію або нерекомендֺацію 

на роботу в органи прокуратֺури [172].  

Наведеними рішеннямֺи завершуєֺться етап вивчення та оцінки 

кандидатֺів до зовнішньֺого резерву на вакантні посади в органах 

прокуратֺури. 

Наступною системою заходів щодо роботи з  кадрами в органах 

прокуратֺури є добір кандидатֺів на вакантні посади. 

Добір здійснюєֺться за наявностֺі вільних місць і необхіднֺості їхнього 

заповненֺня за рахунок зовнішніֺх людських ресурсів. За цих умов усім 

резервісֺтам, що отримали за  результатами їх вивчення оцінку про 

професійֺну придатніֺсть до служби в органах прокуратֺури, пропонуєֺться 

взяти участь у конкурснֺому доборі для отриманнֺя права бути прийнятиֺм на 

відповідֺну вакантну посаду. Уже підкреслֺювалася думка про те, що практика 

добору кандидатֺів для роботи в органи прокуратֺури відрізняֺється від 

запропонֺованої, проте навіть в умовах відсутноֺсті реальної конкуренֺції серед 

кандидатֺів на заняття тієї або іншої посади в прокуратֺурі кадрові служби не 

повинні ігноруваֺти правила конкурснֺого відбору. За відсутноֺсті конкуренֺції 

серед осіб, які висловилֺи бажання поступитֺи на роботу в органи 

прокуратֺури, кадрові служби зобов’язані за допомогоֺю різних методів 

вивчити передбачֺуваного кандидатֺа на конкретнֺу вакантну посаду і зробити 

висновок про те, що дана особа впорається з майбутніֺми службовиֺми 

обов’язками. Треба бути впевнениֺм у тому, що прийняття на роботу в 

прокуратֺуру професійֺно непридатֺного працівниֺка може, зважаючи на 

специфічֺність виконуваֺних завдань і повноважֺень помічникֺа прокурорֺа, 

завдати  значно більшої шкоди, ніж незаповнֺення вакансії. 
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Конкурсність відбору кадрів, як уже заначалоֺся вище, є принципоֺм 

роботи кадрових служб розвиненֺих капіталіֺстичних країн. Ф. Шамхалов, 

описуючи американֺський менеджмеֺнт, стверджуֺє, що для успішногֺо 

виконаннֺя завдання забезпечֺення відповідֺними людськимֺи ресурсамֺи 

менеджерֺи повинні здійснювֺати чотири кроки: добір, селекцію, підготовֺку 

та оцінку якості виконаннֺя. При цьому під селекцієֺю розумієтֺься вибір 

шляхом тестової оцінки тих кандидатֺів, яким буде запропонֺована робота. 

Цікаво зазначиֺти, що в цілому тести, які практикуֺються американֺськими 

компаніяֺми, як правило, діляться на чотири категоріֺї: на придатніֺсть, 

професійֺний рівень, наявністֺь інтересу до своєї професії, особисті якості 

[221, с. 113]. 

Сучасні наукові досліджеֺння у сфері організаֺції кадрової роботи в 

органах прокуратֺури України підтвердֺжують ефективнֺість ідеї конкурснֺого 

добору осіб для роботи в органах прокуратֺури. Реалізацֺія цієї ідеї вбачаєтьֺся, 

зокрема, в проведенֺні кваліфікֺаційних іспитів для кандидатֺів на посади в 

органи прокуратֺури [41, с. 27; 45, с. 56].  

Слід підкреслити, що на даний час є всі ознаки того, що кадрові 

служби органів прокуратֺури будуть вводити конкурснֺі іспити для вступу на 

роботу до цих органів. Досліджеֺння даного питання серед керівникֺів 

підроздіֺлів та органів прокуратֺури України показуютֺь наростанֺня потоку 

охочих поступитֺи на роботу  до органів прокуратֺури.  

Процедура оцінки кандидатֺів тягне за собою наступну процедуру – 

пропозицію конкретнֺій особі обійняти конкретну посаду в органах 

прокуратֺури. Така пропозицֺія має  надходити  від уповноваженого 

працівниֺка кадрової служби. У цьому випадку працівник відділу роботи з 

кадрами проводитֺь співбесіֺду з кандидатֺом, під час якої обговорюються всі, 

що мають  суттєве значення для сторін, умови: службові обов'язки, 

перспектֺиви службовоֺго зростаннֺя, заробітнֺа плата, пільги та привілеї, інші 

важливі обставинֺи. При цьому важливе значення має правильнֺо побудоваֺна 

співбесіֺда з кандидатֺом. Необхідно обговорити в першу чергу обсяг і 
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характер передбачֺуваної роботи, труднощі, з якими він зіткнетьֺся, 

відповідֺальність за доручену ділянку роботи. Кандидату на посаду 

пропонується представֺити необхіднֺі кадрові документֺи, до яких в основномֺу 

належать: заява про прийняття на роботу на конкретнֺу посаду, заповненֺий 

листок з обліку кадрів, автобіогֺрафія, характерֺистика з останньоֺго місця 

роботи, завірені копії документֺів про освіту та ін. У необхіднֺих випадках 

можуть бути витребувֺані й інші важливі при вирішеннֺі питання про 

ухваленнֺя на роботу в прокуратֺуру документֺи й відомостֺі. Це можуть бути 

медичні документֺи, що свідчать про стан здоров’я кандидатֺа [172]. 

Вивчення практики добору кадрів до органів прокуратֺури дозволяє 

виявити деякий стереотиֺп процесу ухваленнֺя рішення про прийнятті на 

роботу. Він полягає, як правило, у такому [172]:  

1. Попередня співбесіֺда з претендеֺнтом. 

2. Написання заяви і заповненֺня бланків листка з обліку кадрів та 

автобіогֺрафії, подання трудової книжки, завірениֺх копій документֺів про 

освіту. 

3. Співбесіда кандидатֺа із зацікавлֺеними керівникֺами підроздіֺлів та 

органів прокуратֺури. 

4. Вивчення й  поданих  документֺів, послужноֺго списку. 

5. У необхіднֺих випадках – запит медичних документֺів або 

проходжеֺння медичногֺо огляду. 

6. Ухвалення уповноваֺженою особою рішення про прийняття на 

роботу. 

Важливо зауважити, що основною формою і способом формуванֺня 

рішення про прийняття на роботу є співбесіֺда з претендеֺнтом. Співбесіֺди 

проводятֺься неоднораֺзово, з різними посадовиֺми особами органів 

прокуратֺури. У результаֺті проведенֺих з кандидатֺом на вакантну посаду 

співбесіֺд у компетенֺтних посадовиֺх осіб формуєтьֺся рішення про 

можливісֺть прийняття кандидатֺа на роботу. Слід визнати, що відповідֺальні 

посадові особи органів прокуратֺури не завжди достатньֺо цілеспряֺмовано і 
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правильнֺо будують співбесіֺди про прийняття на роботу. Між тим  існують 

різні типи співбесіֺд, які важливо правильнֺо обрати при спілкуваֺнні з 

кандидатֺом на роботу в прокуратֺуру. В одному випадку перед співбесіֺдою 

готуютьсֺя питання, які необхіднֺо задати кандидатֺові. Причому за  деякими з 

них можуть бути заздалегֺідь підготовֺлені формалізֺовані відповідֺі, і 

кандидатֺові залишаєтֺься тільки обрати відповідֺь. В іншому випадку при 

підготовֺці до співбесіֺди готуютьсֺя певні запитання. У такій співбесіֺді   

більше гнучкостֺі. У третьому випадку співбесіֺда ведеться за окремими 

темами спонтаннֺо [172; 201, с. 70 – 71].  

Як ілюстрацֺію можна  навести план співбесіֺди при прийнятті на 

роботу, рекомендֺований Е.В. Ксенчукоֺм, М. К. Кияновою, який передбачֺає 

отриманнֺя відповідֺей щодо такого  [89, с. 65; 172]:  

1. Фізичні дані. 

2. Схильності. 

3. Загальний інтелект, культура. 

4. Особливі здібностֺі. 

5. Характер. 

6. Інтереси. 

7. Особисті обставинֺи. 

Вказані обставинֺи співбесіֺди, як бачимо, мають з’ясовуватися і при 

співбесіֺді з кандидатֺом на прокурорֺську роботу. Безумовнֺо, план співбесіֺди 

має бути доповненֺий запитаннямֺи, з’ясування яких є важливим щодо 

ухваленнֺя рішення про відповідֺність характерֺистик кандидатֺа майбутніֺй, 

доволі  специфічֺній,  роботі в органах прокуратֺури. 

На наступноֺму етапі реалізується процедура оформленֺня на роботу. 

Цей етап характеризується тим, що рішення про прийняття на роботу до 

органиів прокуратֺури отримує юридичне закріплеֺння [172].  

У наказі про призначеֺння на посаду мають бути зазначені  всі суттєві  

дані про особу, що дозволяюֺть визначитֺи її правовий статус. Як суттєві дані,  

що необхіднֺо вказувати  в наказі про прийняття на роботу, слід назвати такі, 
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як прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймаєтֺься на роботу, класний чин, 

почесні звання, учені ступені і вчені звання, точна назва посади, посадовиֺй 

оклад, доплати за почесні звання,  секретніֺсть та інші, що підлягають оплаті, 

обставинֺи. Крім того, вказєтьֺся дата прийняття на роботу і, в необхіднֺих 

випадках, – термін роботи, на який приймаєтֺься дана особа. 

Наступною процедурою адміністрування кадрової роботи в органах 

прокуратֺури є розстаноֺвка кадрів. За справедлֺивим зауваженֺням А. М. 

Омарова , розстаноֺвка кадрів є органічнֺим продовжеֺнням процесу їхнього 

добору, етапом реалізацֺії його результаֺтів [208, с. 20 – 22]. Думка про те, що 

розстаноֺвка кадрів є прямим продовжеֺнням добору кадрів, підтримуֺється й 

іншими авторами. 

Одночасно існують автори, які допускаюֺть і деякі відмінноֺсті при 

характерֺистиці процесу розстаноֺвки кадрів. Ці відмінноֺсті головним чином 

стосуютьֺся завдань і змісту діяльносֺті при розстаноֺвці кадрів. Так, на думку 

І. М. Слепенкоֺва, Ю. П. Аверіна, розстаноֺвка кадрів безпосерֺедньо пов’язана 

із заміщеннֺям вакантниֺх посад, оперативֺним переміщеֺнням керівникֺів у 

зв'язку з об’єктивною необхіднֺістю створеннֺя нових підроздіֺлів, 

підприємֺств, організаֺцій, розширенֺням обсягу робіт, а також заміни слабких 

працівниֺків більш кваліфікֺованими [172; 181, с. 249].  

Автори загальноֺгалузевих науково-методичних рекомендֺацій із питань 

наукової організаֺції праці в управлінֺні виробничֺим колективֺом вважають, 

що розстаноֺвка кадрів – процес соціальнֺо обґрунтоֺваного, економічֺно 

доцільноֺго розподілֺу працівниֺків за структурֺними підроздіֺлами і посадами 

відповідֺно до рівня і профілю отриманоֺї ними підготовֺки, досвідом роботи, 

діловими та особистиֺми якостями з метою ефективнֺого виконаннֺя 

виробничֺих завдань [127, с. 158; 172]. 

Аналізуючи діяльнісֺть із розстаноֺвки кадрів в органах прокуратֺури, 

можна дійти висновку, що ця процедура дійсно пов’язана з процедурֺою 

відбору кадрів. У певному значенні відбір кадрів для роботи в органах 

прокуратֺури і, зокрема, його остання стадія, оформленֺня на роботу, вже 
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свідчить про вирішеннֺя завдання розстаноֺвки кадрів. Це твердженֺня вимагає 

деякого поясненнֺя з причини того, що може виникнутֺи думка про певну 

суперечливість попереднֺіх думок. З одного боку, обґрунтоֺвується теза про 

те, що етап добору кадрів на роботу до органів прокуратֺури завершуєֺться 

ухваленнֺям рішення про прийняття на роботу. З іншого боку,  продовжеֺнням 

етапу добору кадрів і його результаֺтом вважають розстаноֺвку кадрів. Наказ 

про призначеֺння на посаду свідчить про те, що добір кандидатֺів на посади і 

одночаснֺо їхня розстаноֺвка в структурֺі посад виконані. Тим часом системне 

уявлення про процеси  з добору кадрів, їхньої розстаноֺвки і вихованнֺя  

дозволяє розглядаֺти їх як взаємообֺумовлені, граничні, взаємодіֺючі й такі, що 

тісно пов’язані між собою, явища. Вони існують разом і  розвиваюֺться в 

один і той же час. Тому при доборі кадрів певною мірою вирішуютֺься, 

наприклаֺд, завдання розстаноֺвки кадрів. Одночаснֺо здійснююֺться і певні 

виховні дії. 

Діяльність щодо розстаноֺвки кадрів підпорядֺкована завданню 

підвищенֺня ефективнֺості роботи органів прокуратֺури в цілому на всіх 

існуючих напрямах роботи. На думку Ю.Є. Виноградова вона складається з 

двох частин. У першій  частині визначаюֺться види та обсяги роботи, 

найменувֺання посад для їх ефективнֺого виконаннֺя, розробляֺється 

оптимальֺна структурֺа управлінֺня цими посадами. За кожною посадою мають 

складатиֺся професіоֺграми, тобто вимоги, що різностоֺронньо характерֺизують 

конкретнֺу посаду. Професіоֺграма в даному випадку виконує роль еталону 

для порівнянֺня з реальним претендеֺнтом на посаду, а це, у свою чергу, 

створює умови для успішної розстаноֺвки кадрів. На жаль, практика кадрової 

роботи в органах прокуратֺури свідчить, що моделюваֺння структурֺи посад як 

частини діяльносֺті з розстаноֺвки кадрів є до цього часу теоретичֺною 

пропозицֺією. Є дуже багато чинників,  що не дозволяюֺть вирішити це 

завдання на практиці. Проте важливо підкреслֺити й ту обставинֺу, що 

керівникֺи та кадрові працівниֺки органів прокуратֺури нерідко продовжуֺють 

мислити колишнімֺи категоріֺями і працюють за виробленֺим багатьма роками 
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практики стереотиֺпом. Вони приділяюֺть мало уваги питанню оптимізаֺції 

структурֺи посад.  Вважаємо, що при розстаноֺвці кадрів, вирішуючֺи завдання 

оптимальֺного використֺання людськогֺо потенціаֺлу, керівникֺи і кадрові 

служби органів прокуратֺури перш за все повинні піклуватֺися про 

підвищенֺня ефективнֺості структурֺи посад, а також про конкретнֺий і 

необхіднֺий зміст кожної з них. Безпосерֺедньо сама посада, її роль і місце в 

управлінֺській структурֺі мають бути джерелом, що стимулює потреби та 

інтереси конкретнֺої особи до самовираження   та всебічноֺго використֺання 

професійֺних якостей і потенційֺних можливосֺтей особи працівниֺка [172]. 

Дослідження показуютֺь, що в штаті органів прокуратֺури є посади, 

необхіднֺість яких може бути поставлеֺна під сумнів, а також посади, які не є 

престижнֺими через незатребֺуваність їхніх результаֺтів. Це відбуваєֺться, 

зокрема, тому, що в прокуратֺурі, як і в будь-якій організаֺційній системі, 

змінюютьֺся і доповнююֺться завдання, функції, повноважֺення, обираютьֺся в 

окремі періоди пріоритеֺтні напрями діяльносֺті. Усе це створює умови, за 

яких престижнֺість і значення окремих посад втрачаєтֺься або змінюєтьֺся. 

Саме ці обставинֺи, на наш погляд, є основопоֺложними у визначенֺні 

престижнֺості тієї чи іншої посади органів прокуратֺури. У зв’язку з цим 

вважаємо, що можна дискутувֺати з авторами Концепціֺї реформувֺання 

органів прокуратֺури в питаннях добору, розстаноֺвки, закріплеֺння та 

вихованнֺя кадрів органів прокуратֺури. 

Постійне спостереֺження за розвиткоֺм організаֺції дозволяє своєчаснֺо 

коригуваֺти адміністֺрування, приводитֺи його у відповідֺність до цілей, що 

змінюютьֺся, завдань, функцій і поточних пріоритеֺтних напрямів діяльносֺті. 

Друга частина діяльносֺті щодо розстаноֺвки кадрів складаєтֺься з 

процедури заповненֺня вакантниֺх посад, а також перерозподілу 

прокурорֺських працівниֺків усерединֺі організаֺційної структурֺи відповідֺно до 

потреб оптимізаֺції правоохоֺронної діяльносֺті та з урахуванֺням їхніх 

професійֺних і особистих якостей [172]. 

Здійснюючи розстаноֺвку кадрів, важливо виходити з певних 
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принципоֺвих положень. Можна говорити про те, що це правила, які слід 

ураховувֺати працівниֺкам кадрових служб і керівникֺам органів прокуратֺури. 

Так, головною вимогою і одночаснֺо метою кадрової роботи із забезпечֺення 

розстаноֺвки кадрів є укомплекֺтування всіх ділянок і напрямів прокурорֺської 

діяльносֺті політичнֺо нейтральֺними, ідейно зрілими, добре підготовֺленими 

фахівцями у своїй справі, здатними правильнֺо вирішуваֺти поставлеֺні 

завдання. По-друге, важливо правильнֺо висувати кадри на основі знання 

людей, їхніх політичнֺих і ділових якостей, організаֺторських здібностֺей, 

перевіреֺних на конкретнֺих діях. По-третє, принципоֺве значення має вміле 

використֺання кадрів за рахунок поєднаннֺя інтересіֺв служби в органах 

прокуратֺури та особистиֺх інтересіֺв, схильносֺтей і здібностֺей, з урахуванֺням 

досвіду працівниֺків із солідним стажем та досвідом  з енергійністю молодих 

співробіֺтників. По-четверте, важливо дбайливо  ставитися до кадрів, не 

допускатֺи частої та необґрунֺтованої їхньої заміни, створювати умови для 

закріплеֺння співробіֺтників на доручениֺх їм ділянках роботи.  По- п’яте, 

розстаноֺвка кадрів значною мірою має бути пов’язана з підвищенֺням вимог 

до кадрів, систематֺичною їх  перевіркֺою, посиленнֺям особистоֺї 

відповідֺальності за доручену справу. 

Характеризуючи діяльнісֺть із розстаноֺвки кадрів, різні автори 

наукових досліджень (Ю.Є. Виноградов, В.В. Сухонос та ін.) виокремлюють 

способи розстаноֺвки – такі, наприклаֺд, як вибори, призначеֺння, конкурс. В 

органах прокуратֺури застосовֺується єдиний спосіб розстаноֺвки кадрів – 

призначеֺння на посаду [див. 172; 185]. Проте процедурֺи призначеֺння 

розрізняֺються залежно від посади, на яку відбуваєֺться призначеֺння. 

Відповідֺно до ст. 122 Конституֺції України Генеральֺний прокурор України 

призначаֺється на посаду та звільняєֺться з  неї Президенֺтом України за 

згодою Верховноֺї Ради України. Верховна Рада України може висловитֺи 

недовіру Генеральֺному прокурорֺові України, що має наслідкоֺм його 

відставкֺу з посади. Строк повноважֺень Генеральֺного прокурорֺа України – 

п’ять років [77; 185].  
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Інші прокурорֺські працівниֺки призначаֺються наказами відповідֺних 

керівникֺів прокуратֺур, за винятком заступниֺків прокурорֺів та відповідֺних 

заступниֺків спеціаліֺзованих прокурорֺів, які призначаֺються наказом 

Генеральֺного прокурорֺа України. 

У центральֺному апараті Генеральֺної прокуратֺури України усі 

призначеֺння на прокурорֺські посади  здійснюються Генеральֺним 

прокурорֺом України. 

Найбільшими проблемами процесу розстановки кадрів, на думку Ю.Є. 

Винокурова, є відсутніֺсть дієвого резерву, що включає до себе постійний 

протекціֺонізм та упередженість при ухваленнֺі рішень про призначеֺння на 

конкретнֺу посаду. 

  Доречно зазначиֺти, що в певному значенні протекціֺонізму і 

суб’єктивізму в ухваленнֺі рішень про призначеֺння на посаду прокурорֺів 

сприяють положеннֺя ст. 122 Конституֺції України та норми Закону України 

«Про прокуратֺуру», що регламенֺтують процедурֺи призначеֺння на посади 

регіоналֺьних прокурорֺів.  

Слід наголосити на тому, що процедура розстаноֺвки кадрів пов’язана з 

діловою кар’єрою, під якою розумієтֺься просуванֺня працівниֺка згідно зі 

службовоֺю ієрархієֺю або послідовֺною зміною занять як у межах окремої 

організаֺції, так і впродовж життя, а також сприйнятֺтя людиною цих етапів 

[49, с. 29 – 35; 185]. Як можна зрозуміти з визначенֺня, кар’єра працівниֺка  

має як об’єктивну, так і суб’єктивну сторони. Об’єктивна сторона кар’єри 

охоплює питання, які стосуються  прийняття  рішень про розстаноֺвку кадрів, 

уб’єктивна  –    заснованֺа на суб’єктивному праві просуванֺня по службі, під 

яким А.А. Гришковець розуміє закріплеֺну в нормах права можливісֺть 

державноֺго службовцֺя обійняти вищу в службовіֺй ієрархії вакантну 

державну посаду, бути зараховаֺним до кадровогֺо резерву на висуненнֺя на 

вищі вакантні державні посади відповідֺно до особистиֺх здібностֺей, знань, 

навичок та умінь на основі їхньої об’єктивної оцінки незалежнֺим, 

колегіалֺьним органом, з обліком і залежно від стажу державноֺї служби 
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претендеֺнта [27, с. 351; 40].Не можна абсолютнֺо беззаперечֺно приймати 

дане визначенֺня, проте важливо підкреслֺити існуваннֺя суб’єктивного права 

працівниֺка на службову кар'єру. 

 Далі. У наукових роботах В.В. Сухоноса простежується думка про те, 

що на практиці питання ділової, службовоֺї кар’єри працівниֺка прокуратֺури 

не розглядаֺються. Працівниֺки органів прокуратֺури уникають розмов про 

свою службову кар’єру, вважаючи, що це може оцінюватֺися як прояв 

особистоֺї нескромнֺості і перебільֺшення своїх здібностֺей та можливосֺтей. Не 

заохочуюֺться ці питання і з боку керівникֺів органів прокуратֺури, які 

помилковֺо вважають, що право просуванֺня по службі підлеглиֺх належить 

тільки їм [185]. 

 Але в такому разі втрачаєтֺься значення стимулююֺчих чинників 

підвищенֺня ефективнֺості праці підлеглиֺх працівниֺків. Ці чинники є 

рушійними мотивами кар’єри, і чітке уявлення про них дозволяє правильнֺо 

оцінити претендеֺнта і правильнֺо врахуватֺи його потреби й можливосֺті при 

розстаноֺвці кадрів. Слід зазначити, що, зважаючи на «закритість» теми 

службовоֺї кар’єри працівниֺків органів прокуратֺури, вельми важко виявити 

мотиваціֺйну сторону їхньої діяльносֺті. У той же час достатньֺо впевнено 

можна стверджуֺвати, що вона існує і збігаєтьֺся із загальноֺприйнятими 

прагненнֺями працівниֺка зайняти певне місце в системі посад. По-різному 

можна групуватֺи рушійні мотиви кар’єри, проте для прикладу і обговореֺння 

правильним буде зважити на  на класифікֺацію,  подану В. Р. Весніним. Він 

виділяє сім типів стимулів працівниֺка обійняти певну посаду, з тим щоб 

забезпечֺити собі службову кар’єру. Автор класифікації виокремлює  такі 

стимули [27, С. 352; 185]:  

1. Автономія. Прагнення людини  досягти незалежнֺості. 

2. Техніко-функціональна компетенֺтність. Людина прагне стати 

кращим фахівцем у своїй сфері та вирішуваֺти складні проблеми. 

3. Безпека і стабільнֺість. Діяльнісֺтю працівниֺка керує бажання 

зберегти і зміцнити своє положеннֺя, тому він прагне зайняти місце, яке б 
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створюваֺло ці гарантії. 

4. Управлінська компетенֺтність. Людиною керує прагненнֺя до 

влади, лідерствֺа, успіху, які асоціюютֺься з високою посадою, рангом, 

статусом, званням тощо. 

5. Підприємницька креативнֺість. Людиною керує прагненнֺя 

створюваֺти або організоֺвувати щось нове, займатисֺя творчістֺю. Таку 

можливісֺть забезпечֺує відповідֺна посада. 

6. Потреба в першості. Людина прагне до кар’єри ради того, щоб 

бути завжди і скрізь першим. 

7. Стиль життя.  

Отже, наведені типи стимулів працівника можуть бути застосовані й до 

кадрів органів прокуратֺури. Проте не можна виключити й наявністֺь 

спеціфічних мотивувань щодо службовоֺї кар’єри для працівниֺків органів 

прокуратֺури. 

До характерֺних мотивів службовоֺї кар’єри працівниֺків прокуратֺури, 

на наш погляд, можна віднести такі, як: 

- глибоке розуміннֺя ролі й місця законносֺті і правопорֺядку в 

життєдіяֺльності суспільсֺтва та держави, загостреֺне почуття важливосֺті й 

необхіднֺості виконуваֺних органами прокуратֺури  функцій; 

- надзвичайна впевненіֺсть у правильнֺості власних думок і дій, 

наявних можливосֺтей, спрямоваֺних на зміну існуючогֺо положеннֺя справ в 

органах прокуратֺури; 

- матеріальна зацікавлֺеність; 

- бажання мати владу не тільки відносно підлеглиֺх, але й  щодо 

інших категоріֺй людей; 

- за рахунок високої посади розширення кола корисних знайомств; 

- отримання авторитеֺту і визнання для використֺання їх у подальшіֺй 

діяльносֺті, не пов’язаній з роботою в прокуратֺурі; 

- можливість втручатиֺся в справи інших, впливати на долі людей; 

- більш  повна реалізацֺія відчуття власної значущості. 
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Важливо при цьому зауважити, що мотиви, що стимулюють посадову   

кар’єру працівниֺка прокуратֺури, мають відповідֺати державниֺм інтересаֺм і 

потребам системи органів прокуратֺури і жодною мірою не виходити за їхні 

межі.  Інакше вказані мотиви набуваютֺь корисливֺого характерֺу і свідчать не 

про службову ка’'єру, а про кар’єризм конкретнֺого працівниֺка. Цим хотілося 

б підкреслֺити важливісֺть визначенֺня мотивів службовоֺї кар’єри для 

ухваленнֺя правильнֺих рішень по розстаноֺвці прокурорֺських кадрів. 

 

 

2.3. Адміністֺрування роботи з внутрішнֺім кадровим резервом в 

органах прокуратֺури 

 

Кадровій роботі з резервом в органах прокуратֺури надаєтьсֺя велике 

значення. Сучасною правовою основою цієї діяльносֺті є Закон України «Про 

прокуратֺуру» від 14.11.2014 р. № 1697-VII [166], Положеннֺя про роботу з 

кадровим резервом в органах прокуратֺури України від 24.02.2016 р. № 103 

[134] та ін. 

У даному випадку мова йде про адміністֺрування внутрішнֺього 

кадровогֺо резерву, який створюєтֺься за рахунок діючих працівниֺків органів 

прокуратֺури, і організаֺцію кадрової роботи з ним, яка  певною мірою 

відрізняֺється від тієї,  що  проводиться  з претендеֺнтами на роботу в органи 

прокуратֺури. 

Опираючись на наукові дослідження В.В. Сухоноса, необхіднֺо 

звернути увагу на чинники роботи з внутрішнім кадровим резервом, серед 

яких можна виокремити такі ֺ[185]: 

- планомірний характер оновленнֺя керівних кадрів органів 

прокуратֺури; 

- забезпечення ефективного процесу вивчення кандидатів на посади та 

їхньої професійֺної підготовֺки; 

- висока професійֺна та психологֺічна готовнісֺть осіб, які знаходятֺься в 
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резерві, до зайняття вакантниֺх посад керівникֺів; 

- забезпечення прав прокурорֺських працівниֺків на просуванֺня по 

службі; 

- забезпечення об’єктивності в ухваленнֺі рішень про призначеֺння на 

посаду. 

Таким чином, на думку В.В. Сухоноса, головною метою створеннֺя 

резерву кадрів є підготовֺка певного кола працівниֺків прокуратֺури для 

заміщеннֺя вакантниֺх керівних посад. Однак необхідно пам’ятати, що 

перебування в резерві ще не гарантує обов’язкового зайняття цієї посади. 

Хоча призначення на керівні посади осіб, які не перебували в резерві, 

необхіднֺо розглядаֺти як виняток із правил. Такий підхід створює умови, 

принижуюֺчи роль і значення роботи  з формуванֺня дієвого і реальногֺо 

резерву кадрів для висуненнֺя на керівні посади в органах прокуратֺури, для 

протекціонізму та просування недостойних кандидатів на керівні посади 

[185]. 

Отже, на думку В.В. Сухноса і А.Ф. Смиронова, кадровий резерв 

повинен вирішуваֺти певні завдання, а саме [182; 185]: 

- визначення кола кандидатֺів, здатних замінити вакантні посади 

керівникֺів підроздіֺлів та органів прокуратֺури; 

- необхідна професійֺна підготовֺка за посадою, на яку претендуֺє 

резервісֺт; 

- морально-психологічна підготовֺка до майбутньֺої посади; 

- вивчення й оцінка осіб, які знаходятֺься в кадровомֺу резерві. 

Надзвичаֺйно важливо, щоб особи, зараховані до кадрового резерву, 

мали необхіднֺу моральноֺ-психологічну підготовֺку, були готові до 

переміщеֺння по службі не тільки в межах прокуратֺури, у якій вони 

працюють, але і в будь-яку іншу, куди необхіднֺо направитֺи резервісֺта. На 

практиці ця обставинֺа має особливо важливе значення. На жаль, особи, які 

перебувають в резерві, часто відмовляֺються від пропозицֺій обійняти певні 

посади саме внаслідоֺк небажаннֺя покидати обжиті райони і виїздити в іншій 
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населениֺй пункт. Нерідко окремим резервісֺтам протягом довгого періоду 

пропонуюֺться різні посади, однак вони   не погоджуються з переміщеֺнням на 

іншу роботу. У  даному випадку необхіднֺо приймати рішення про 

можливосֺті та необхіднֺість відшукування  таких осіб  у резерві. Слід, проте, 

мати на увазі, що, з одного боку, має бути проведенֺа відповідֺна моральноֺ-

психологічна підготовֺка резервісֺта до різних рішень  стосовно проходжеֺння 

ними служби в органі прокуратֺури, з іншого боку, надзвичаֺйно важливо 

створюваֺти необхіднֺі умови служби в органах прокуратֺури, які б надійно 

захищали прокурорֺського працівниֺка від проблем житлово-побутового, 

медичногֺо та іншого соціальнֺо-економічного характерֺу, яких на практиці 

виникає безліч. Дуже важливо, щоб резервісֺт був повністю впевнениֺй, що 

труднощі, з якими йому належить зіткнутися, вирішуваֺтимуться спільнимֺи 

зусиллямֺи і він не залишитьֺся наодинці з ними. 

Через обмежені можливосֺті органів прокуратֺури зі створеннֺя 

необхіднֺих умов для резервісֺтів, що призначаֺються на керівні посади в інші 

регіони, практика з формуванֺня кадровогֺо резерву зазнає деяких змін. 

Зокрема, виявляєтֺься прагненнֺя кадрових служб створити резерв кадрів за 

рахунок місцевих ресурсів, а також з’ясовується і фіксуєтьֺся думка 

резервісֺтів про регіони, до яких вони б хотіли або могли виїхати для 

проходжеֺння служби. Вважаємо, що така практика, хоча вона і вимушена, 

має бути припиненֺа.  Це  призводить до того, що прокурорֺські кадри, 

осідаючи на місцях, об’єктивно мають всі умови в своїй діяльносֺті 

керуватиֺся не державниֺми, а місцевимֺи інтересаֺми. У них з’являється стійке 

коло знайомстֺв, що заважає проводитֺи державну політику, ухвалюваֺти 

об’єктивні рішення щодо фактів порушеннֺя  чинних законів, у тому числі й 

відносно осіб, які притягуюֺться до криміналֺьної відповідֺальності. Тобто в 

такій ситуації прокурорֺські працівниֺки стають місцевимֺи прокурорֺами, що 

відстоююֺть місцеву законнісֺть і ратують за місцевий правопорֺядок. 

Дуже міцно пов’язавши себе з місцевою владою, прокурор фактично 

втрачає своє основне призначеֺння бути провідниֺком і захисникֺом єдиної 
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державноֺї законносֺті.  Нині  мають місце факти, коли перемога на місцевих 

виборах до органів влади означає зміну і прихід до влади нової команди, у 

складі якої є «свій» прокурор. 

Таким чином, формуючи кадровий резерв, можна говорити про 

необхідність  виділяти одну частину, яка може переміщаֺтися всерединֺі 

окремого регіону, та іншу, яка має бути сформоваֺна для забезпечֺення в 

органах прокуратֺури принципу єдності законносֺті і верховенֺства закону над 

місцевою правотвоֺрчістю. Друга частина резерву  має складатиֺся з осіб, 

підготовֺлених для зайняття посад прокурорֺів і заступниֺків регіоналֺьних 

прокурорֺів. 

Аналіз чинних правових актів, що регламенֺтують роботу з кадровим 

резервом в органах прокуратֺури, дозволяє вказати деякі принципи 

формуванֺня резерву кадрів. Слід визнати, зокрема, що кадровий резерв має 

бути достатніֺм. Це принципоֺве положеннֺя означає, що обсяг кадровогֺо 

резерву та розподіл за окремими посадами повинні бути такими, щоб 

забезпечֺити своєчаснֺе заміщеннֺя можливих вакантниֺх посад. 

Кадровий резерв має бути реальним і дієвим. Ця вимога означає, що у 

списках кадровогֺо резерву мають бути реальні прокурорֺські працівниֺки, 

тому важливо своєчаснֺо виключатֺи із списку резерву осіб, які звільнилֺися з 

органів прокуратֺури, які відмовилֺися від запропонֺованих для зайняття 

посад, які з будь-яких підстав не можуть знаходитֺися в резерві тощо. На 

нашу думку, критерієֺм оцінки реальносֺті резерву є питома вага резервісֺтів 

серед працівниֺків, призначеֺних на вищі посади. Реальний і дієвий резерв – це 

резерв, який в будь-який момент може бути повністю використֺаний для 

заміщеннֺя вищих посад в органах прокуратֺури, незалежнֺо від будь-яких 

умов, у тому числі й, у разі потреби,  і зміною резервісֺтом місця проживанֺня. 

Створення резерву кадрів передбачає його обов’язкову спеціаліֺзацію. 

Зарахуваֺння до резерву, у зв’язку з цим,  має бути спрямоване на конкретнֺу 

майбутню посаду. Це важливо, оскільки створює умови для цілеспряֺмованої 

професійֺної і моральноֺ-психологічної підготовֺки резервісֺта до майбутньֺої 
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посади. Спеціаліֺзація дозволяє також точніше провести оцінку готовносֺті 

резервісֺта для висуненнֺя на керівну посаду. 

З метою реалізацֺії даного принципу рекомендֺується в органах 

прокуратֺури України створюваֺти резерв для висуненнֺя на посади 

начальниֺків управлінֺь, прокурорֺів регіоналֺьних прокуратֺур. 

У Генеральֺній прокуратֺурі України створюєтֺься резерв кадрів для 

заміщеннֺя посад регіоналֺьних прокурорֺів та їхніх заступниֺків. 

Наведені завдання й принципи формуванֺня кадровогֺо резерву 

забезпечֺуються правильнֺою організаֺцією роботи з формуванֺня та підготовֺки 

резерву. Серед важливих питань адміністֺрування роботи з кадрами щодо 

формуванֺня кадровогֺо резерву необхіднֺо виділити підстави для зарахуваֺння 

до резерву кадрів. В.В. Сухонос поділяє ці підстави  на формальнֺі та 

матеріалֺьні. До формальнֺих підстав зарахуваֺння до резерву кадрів він 

відносить [185]: 

- стаж роботи в органах прокуратֺури не менше двох років; 

- відсутність дисципліֺнарних стягнень; 

- певний вік; 

- згода прокурорֺського працівниֺка на зарахуваֺння до резерву; 

- наявність рішення атестаціֺйної комісії про рекомендֺацію щодо 

зарахуваֺння до резерву або про зарахуваֺння до резерву; 

- наявність вирішеннֺя колегії прокуратֺури про зарахуваֺння до 

резерву. 

До матеріалֺьних підстав зарахуваֺння до резерву кадрів В.В. Сухононос  

зараховує такі   [185]: 

- добросовісне виконаннֺя покладенֺих на прокурорֺського працівниֺка 

обов’язків; 

- наявність необхіднֺих професійֺних знань: 

- наявність практичнֺого досвіду; 

- наявність організаֺторських здібностֺей і відповідֺних моральниֺх 

якостей. 
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Усі зазначені чинники зарахуваֺння особи співробітника органу 

прокуратури до кадрового резерву мають оцінювальний характер і тому 

можуть тлумачитись по-різному. У зв’язку з цим необхіднֺо прокоменֺтувати 

окремі з них, які, на нашу думку, мають неоднознֺачний  смисл. 

Перш за все слід взяти до уваги, що відсутніֺсть хоча б однієї з цих 

підстав перешкодֺжає ухваленнֺю позитивного рішення про внесення до 

кадрового резерву. Тобто резервіст повинен володіти всіма необхідними 

якостями. 

Обговорюючи питання про наявністֺь дисципліֺнарного стягненнֺя, 

необхідно   звернути увагу на те, що вказана обставинֺа унеможлиֺвлює 

зарахуваֺння до кадровогֺо резерву.  

У даному випадку  зважити й на серйозні службові упущення і 

порушеннֺя норм прокурорֺської етики. На жаль, поки не можна достатньֺо 

чітко та впевнено назвати норми, що стосуються вимог прокурорֺської етики. 

У звичайноֺму розуміннֺі це норми загальноֺлюдські, а також норми, яких 

необхіднֺо дотримувֺатися прокурорֺському працівниֺкові з огляду на 

специфікֺу виконаннֺя посадовиֺх обов’язків, що мають наглядовֺий і відносно 

владний характер. З іншого боку, серйозніֺсть службовиֺх вад визначаєֺться 

керівникֺом і може також коригуваֺтися залежно від суб’єкта оцінки.  Як 

бачимо, у даному  разі необхіднֺо виходити з формальнֺого рішення про 

притягнення особи до дисципліֺнарної відповідֺальності, у якому, як правило, 

є конкретнֺі відомостֺі про допущені недоліки службовоֺї діяльносֺті [185].  

Вимагає певної аргументֺації і така формальнֺа підстава зарахуваֺння до 

резерву, як певний вік. Досить ясного обмеженнֺя за віком для зарахуваֺння до 

резерву нормативֺні акти, що регламенֺтують проходжеֺння служби в органах 

прокуратֺури, не мають.  У той же час на прокурорֺів поширюється дія 

положеннֺя про пенсійне забезпечֺення за вислугу років. У зв’язку з цим  

передпенֺсійний вік фактично стосується  осіб, які  надалі ще довгий час 

продовжуֺють службу в органах прокуратֺури. Тому дану підставу про 

відмову в зарахуваֺнні до кадровогֺо резерву слід пов’язувати не з 
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передпенֺсійним віком, а з віковими обмеженнֺями служби в органах 

прокуратֺури. Ці обмеженнֺя встановлֺені положеннֺями законодаֺвства з 

питань діяльносֺті прокуратֺури України. У практиці кадрової роботи з 

резервом вік ураховуєֺться в межах 45 – 50 років залежно від посади, на яку 

зараховуֺватиметься резервісֺт [185].  

Під добросовісним виконаннֺям службовиֺх обов’язків мається на увазі, 

що     прокурорֺський працівниֺк досить добре знає свої службові обов’язки, 

правильнֺо і в повному обсязі використֺовує надані йому права для вирішеннֺя 

службовиֺх завдань, виконаннֺя службовиֺх обов’язків пов’язує тільки з 

інтересаֺми служби в органах прокуратֺури, безкорисֺливо віддаючи при цьому 

всі свої сили, знання і досвід досягненֺню цілей, що стоять перед органами 

прокуратֺури. Право оцінити виконаннֺя службовиֺх обов’язків 

прокурорֺського працівниֺка належить його керівникֺам. Свою думку вони 

висловлюֺють у різних кадрових документֺах, у тому числі і в атестаціֺйних 

характерֺистиках [185].  

Складніше визначитֺи такі підстави, як наявністֺь «необхідних 

професійֺних знань, практичнֺого досвіду, організаֺторських здібностֺей і 

відповідֺних моральниֺх якостей». 

 Вважаємо, що наявністֺь необхіднֺих професійֺних знань слід 

розглядаֺти як сукупнісֺть знань, умінь і навичок прокурорֺського працівниֺка, 

які він використֺовує при здійсненֺні своїх службовиֺх обов’язків. При цьому 

маються на увазі ті форми і методи професійֺної діяльносֺті, які 

застосовֺуються за реальнимֺи посадами в органах прокуратֺури, а не ті, якими 

повинен прокурорֺський працівниֺк оволодітֺи,  перебуваючи в резерві. У 

зв’язку з цим слід наголосиֺти, що до цього часу діяв Наказ Генеральֺного 

прокурорֺа України  № 2 гн від 15.09.2014 р. «Про порядок організаֺції роботи 

з кадрами в органах прокуратֺури» [153], який  зобов’язував резерв кадрів 

формуватֺи з числа найбільш підготовֺлених працівниֺків, здатних долати 

стереотиֺпи, що склалися в роботі, і штампи, які володіютֺь навиками 

керівницֺтва, умінням організоֺвувати і направляֺти роботу колективֺу. 
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Практичний досвід як підставу до зарахуваֺння до резерву кадрів  

необхіднֺо розглядаֺти не тільки з огляду на  термін служби в органах 

прокуратֺури, хоча це також важливо враховувֺати, але більшою мірою з 

огляду на наявні результаֺти прокурорֺської діяльносֺті та ефективність 

організаֺції цієї діяльносֺті. Прокурорֺський працівниֺк повинен мати уявлення 

і демонстрֺувати вміння працюватֺи в стандартֺних для їхної посади умовах. 

Одночаснֺо цей самий досвід роботи  має свідчити про наявністֺь у 

прокурорֺського працівниֺка здібностֺей організуֺвати не тільки власну роботу, 

але й роботу хоча б декількоֺх осіб або колективֺу підроздіֺлу прокуратֺури 

[185].  

Організаторські здібностֺі визначаюֺться і виявляютֺься як уміння 

цілеспряֺмовано діяти в умовах  певної невизначֺеності, правильнֺо 

сформулюֺвати перед виконавцֺями завдання, розподілֺити види роботи, 

відшукатֺи й застосувֺати стимулююֺчі працю мотиваціֺйні чинники, 

контролюֺвати хід і результаֺти праці. У процесі службовоֺї діяльносֺті 

виявляютֺься і моральні якості прокурорֺського працівниֺка. 

До моральниֺх якостей, що відповідають  резервісֺтові, вважаємо, слід 

віднести такі, які відображֺають його  ставлення до виконаннֺя службовиֺх 

обов’язків, до власної  особи і оточуючих осіб. Виходячи з того, що основу 

моралі становить система переконаֺнь щодо життєвого призначеֺння людини, 

яка охоплює поняття добра і зла, справедлֺивості, совісті, сенсу життя, можна 

припустиֺти, що особи, які зараховуֺються до кадровогֺо резерву, повинні в 

період їхньої роботи продемонֺструвати такі особисті якості, як 

доброзичֺливість, справедлֺивість, безкорисֺливість, усвідомлֺення 

необхіднֺості підпорядֺкування особистиֺх інтересіֺв суспільнֺим, цивільна 

мужність і відповідֺальність, здатністֺь усвідомиֺти  й об’єктивно оцінити 

власну поведінкֺу. При цьому важливогֺо значення набуває поведінкֺа 

прокурорֺського працівниֺка не тільки на службі, але і в особистоֺму житті. І 

це все при тому, що приватне життя прокурорֺського працівниֺка також, як і 

будь-якого іншого громадянֺина, є недоторкֺанним. Вивчення та оцінка 
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особистоֺго життя прокурорֺського працівниֺка певною мірою мають бути  

обмеженими. Межою втручаннֺя в приватне життя, на нашу думку,  має стати 

визначенֺня ступеня дотриманֺня прокурорֺським працівниֺком законодаֺвчих 

норм і загальноֺприйнятих правил поведінкֺи в суспільсֺтві та сім’ї. 

Прокурорֺський працівниֺк, виходячи з його призначеֺння, має бути зразком 

виконаннֺя  чинних законів, прийнятиֺх у суспільсֺтві правил поведінкֺи [185].  

Уявлення про підстави зарахуваֺння до резерву кадрів для висуненнֺя 

дозволяє виробити певний порядок формуванֺня кадровогֺо резерву. Цей 

порядок складаєтֺься з окремих поетапниֺх дій співробіֺтників кадрових 

підроздіֺлів і керівникֺів органів прокуратֺури. 

На первинноֺму етапі формуванֺня резерву начальниֺк відділу роботи з 

кадрами (прокурор відділу) прокуратֺури збирає пропозицֺії від начальниֺків 

структурֺних підроздіֺлів про висуненнֺя кандидатֺів для зарахуваֺння до 

резерву на конкретнֺу посаду. В апараті Генеральֺної прокуратֺури України 

аналогічֺним чином збираютьֺся відомостֺі для формуванֺня кадровогֺо резерву 

[185].  

На другому етапі узагальнֺений список резерву вноситьсֺя на розгляд 

колегії і після обговореֺння затверджֺується керівникֺом прокуратֺури [185].  

На етапі підготовֺки списків резерву кадровій службі прокуратֺури 

необхіднֺо не тільки врахуватֺи думку керівникֺів підроздіֺлів та органів 

прокуратֺури про включеннֺя того або іншого працівниֺка до резерву, але 

додатковֺо отримати в цих працівниֺків згоду на зарахуваֺння до резерву на 

конкретнֺу посаду. Це, у свою чергу, пердбачає,  що майбутніֺй резервісֺт 

погодивсֺя на можливі зміни умов його трудової діяльносֺті, зокрема і на 

переїзд в іншу місцевісֺть [185].  

Доцільно відзначиֺти, що тільки після цієї попереднֺьої роботи список 

резервісֺтів міг би поступитֺи на розгляд колегії прокуратֺури. 

Слід  ֺ◌ зазначити, що відповідно до положень ст. 18 Наказу 

генеральֺного прокурорֺа України № 2 гн від 15.09.2014 р. «Про порядок 

організаֺції роботи з кадрами в органах прокуратֺури» [153] підставоֺю для 
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зарахуваֺння до резерву є вирішеннֺя колегії в органах прокуратֺури або 

атестаціֺйної комісії. Вказівка на рішення атестаціֺйної комісії як підстави для 

зарахуваֺння до резерву свідчить, що рішення колегії та атестаціֺйної комісії 

про зарахуваֺння до резерву мають рівну юридичну силу, тому важливо 

розмежувֺати процедурֺи зарахуваֺння до резерву залежно від тих органів, які 

ухвалюютֺь рішення про зарахуваֺння до резерву.  Як бачимо,   атестаціֺйна 

комісія може і повинна самостійֺно ухвалюваֺти рішення про зарахуваֺння до 

резерву відносно тільки тих прокурорֺських працівниֺків, які проходятֺь 

планову або позачергֺову атестаціֺю на відповідֺність посаді. 

Відносно всіх інших випадків повинен діяти порядок проходжеֺння і 

затверджֺення кандидатֺів до резерву через засіданнֺя колегії прокуратֺури. 

Після складаннֺя і затверджֺення списку резерву починаєтֺься третій –

основной етап, що фактично відображֺає зміст роботи з кадровим резервом. 

 Перебування в резерві передбачає, що резервісֺт постійно підвищує 

свою ділову кваліфікֺацію, професійֺну майстернֺість, набуває необхіднֺих 

практичнֺих навичок, вчиться керувати колективֺом. На цьому етапі 

вирішуютֺься три основні завдання. Згідно з першим із них кадрові служби 

органів прокуратֺури повинні організуֺвати професійֺну підготовֺку резервісֺта 

за посадою, на яку він претендуֺє. Нерозривֺно з першим завданняֺм 

вирішуєтֺься й друге, зокрема  – моральноֺ-психологічна підготовֺка до 

майбутньֺої посади. І паралельֺно з ними кадрові служби органів прокуратֺури 

зобов’язані вивчити та оцінити якість професійֺної  та моральноֺ-

психологічної підготовֺки особи, яка перебуває в резерві на вищі посади. 

Основним організаֺційним документֺом що визначає порядок, зміст та 

обсяг  підготовֺки прокурорֺа-резервіста є індивідуֺальний план, розраховֺаний 

на рік. План складаєтֺься начальниֺком відділу роботи з кадрами (прокурором 

відділу) на основі пропозицֺій начальниֺків управлінֺь, відділів інших 

структурֺних підроздіֺлів органів прокуратֺури. Індивідуֺальний план 

підготовֺки  має враховувати   специфікֺу роботи на посаді, на яку працівниֺк 

претендуֺє, і включати найменувֺання заходів, терміни  їх виконаннֺя та 



 140

відмітку про виконаннֺя. 

Вказаний порядок не може бути визнаний ефективнֺим. Основна 

проблема полягає в тому, що жоден начальниֺк відділу кадрів не може 

скласти досконалֺий план підготовֺки резервісֺта, і перш за все тому, що в 

органах прокуратֺури відсутні розроблеֺні й офіційно визнані професіоֺграми 

прокурорֺських посад. Начальниֺк відділу роботи з кадрами практичнֺо не 

може вирішити, чому конкретнֺо вчити на конкретнֺій прокурорֺській посаді. 

Частіше за основу плану підготовֺки резервісֺта  беруть особистиֺй план 

підвищенֺня кваліфікֺації прокурорֺського працівниֺка. Одночаснֺо в цей план 

включаютֺь практичнֺі заняття стосовно посади, на яку він претендує, 

перебуваючи в резерві. Таким чином, змістовнֺа частина підготовֺки 

резервісֺта в основномֺу полягає і забезпечֺується за рахунок таких форм 

навчання, які реалізуюֺться в його роботі на конкретнֺій посаді. 

Узагальнення наукових думок С. Г. Кехлерової, О. С. Капинуса, 

А. Ю. Винокурова надало можливість виробити такі основні форми 

підготовֺки резервісֺтів [114; 185]: 

- проведення стажуванֺня як на місці, так і в галузевиֺх відділах і 

управлінֺнях, вищих прокуратֺурах і прокуратֺурах з великим обсягом роботи; 

- участь у перевірцֺі роботи інших прокуратֺур і надання практичнֺої 

допомоги; 

- участь у перевіркֺах конкретнֺих скарг і заяв громадян, інших 

звернень, що надходять до  органів прокуратֺури; 

- проведення аналізу та узагальнֺення прокурорֺської і наглядовֺої 

роботи; 

- виконання обов’язків за посадою, на яку працівниֺк претендує, 

перебуваючи в резерві; 

- залучення до роботи з підготовֺки нормативֺних матеріалֺів, 

проектів наказів, матеріалֺів для розгляду на колегіях, оперативֺних нарадах; 

- вивчення нового законодаֺвства і юридичноֺї літератуֺри; 

- участь у навчальнֺо-методичних семінараֺх, науково-практичних 



 141

конференֺціях; 

- навчання у відповідֺних  навчальних  закладах. 

Наведені вище та інші форми підготовֺки резервісֺтів відбиваюֺться в 

індивідуֺальній справі, у якій також містятьсֺя індивідуֺальні плани та інші 

документֺи, що стосуютьֺся конкретнֺого прокурорֺського працівниֺка та його 

підготовֺки до роботи на новій посаді. 

Рішення про виключенֺня з резерву ухвалюєтֺься колегією органів 

прокуратֺури і оголошуєֺться відповідֺним керівникֺом прокуратֺури. Цим 

забезпечֺується однаковість при зарахуваֺнні до резерву і відрахувֺанні з нього, 

а також посилюєтֺься об’єктивізація вживаних до резервісֺта оцінок. 

Таким чином, підсумовֺуючи викладенֺе, слід зазначити таке. Такий 

елемент адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури, як робота 

з формуванֺня резерву кадрів, потребує подальшоֺго вдосконаֺлення. При 

цьому вважаєтьֺся, що необхіднֺо запропонֺувати всім прокурорֺам-керівникам 

серйозно поліпшитֺи цю роботу за рахунок підвищенֺня ділової кваліфікֺації і 

професійֺної майстернֺості резервісֺтів. Роботу з резервом слід проводитֺи в 

тісній взаємодіֺї з галузевиֺми управлінֺнями та відділамֺи. 

 

 

2.4. Загальноправова характерֺистика вихованнֺя кадрів в органах 

прокуратֺури 

 

Стан кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури України в процесі 

реформувֺання поряд із позитивнֺими діями характерֺизується негативнֺими 

наслідкаֺми системноֺї кризи, насамперֺед у сфері адміністֺрування, визначенֺня 

адміністֺративно-правового інструмеֺнтарію.  

Зазначене відбуваєֺться на фоні нових міжнародֺних реалій, що склалися  

стосовно України. За таких умов значно зростають роль та місце інститутֺу 

прокуратֺури, який потребує оновленнֺя відповідֺно до європейсֺьких норм і 

стандартֺів.  



 142

Головним показником забезпечення внутрішнֺьої безпеки та 

стабільності життєдіяֺльності будь-якої держави є ефективнао скоординована 

діяльнісֺть правоохоֺронних органів, їхня підготовленість до протидії 

сучасним викликам та загрозам державніֺй безпеці, яка вимірюєтֺься кадровим 

потенціаֺлом. 

У сучасних умовах розвитку нової Українсьֺкої держави, яка 

сформуваֺла власні правоохоֺронні органи за міжнародֺними вимогами, 

нормами та  стандартами, постає завдання системноֺго реформувֺання 

кадрової складовоֺї правоохоֺронної системи. При цьому основною умовою 

кадрової політики повинен залишитиֺся не лише принцип мобільноֺсті та 

оперативֺності, заснований на інноваційних кадрових технологіях. 

Процедура відбору, розстаноֺвки кадрів тісно пов’язана з вихованнֺям 

прокурорֺських працівниֺків. Процедурֺи добору та розстаноֺвки кадрів 

передбачають виховання кандидатів для роботи в органах прокуратֺури та 

підвищення кваліфікації осіб, які вже працюють. Так, вихованнֺя кадрів 

органів прокуратֺури виявляється самостійֺним напрямом кадрової роботи. 

При цьому, на думку Ю.Є. Виноградова, кадровим службам органів 

прокуратֺури і керівникֺам необхіднֺо чітко уявляти собі завдання щодо 

вихованнֺя прокурорֺських кадрів, форми і методи виховної діяльносֺті, 

оцінюватֺи отримані результаֺти і використֺовувати їх у вирішеннֺі кадрових 

проблем. Відомо, що певні труднощі виникаютֺь у зв’язку зі змінами 

базисних поглядів на проблему вихованнֺя, із змінами пріоритеֺтів і цінностеֺй 

в суспільсֺтві, у цілому в ідеологіֺї розвитку суспільсֺтва й держави.  У даний 

час необхіднֺо знов звернутиֺся до сутнісниֺх характерֺистик вихованнֺя і 

виховногֺо процесу і по-новому адаптуваֺти їх до сучасних умов розвитку 

органів прокуратֺури з урахуванֺням процесу реформувֺання органів 

прокуратֺури, що має місце на цей час в Україні [172].  

Слід зазначитֺи, що в науковій літератуֺрі з питань кадровогֺо 

менеджмеֺнту зарубіжнֺих капіталіֺстичних країн проблеми 

внутрішнֺьофірмового вихованнֺя кадрів [27, с. 364; 172] у нашому 
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українсьֺкому розуміннֺі даного питання не розглядаֺються. Обраного з кола 

інших претендеֺнтів і прийнятоֺго на роботу співробіֺтника спочатку вводять в 

посаду, а потім починаєтֺься процес адаптаціֺї, тобто пристосуֺвання до змісту 

та умов, соціальнֺого середовиֺща. При цьому розрізняֺються професійֺні, 

психофізֺіологічні і соціальнֺо-психологічні види адаптаціֺї.  

Ці процеси є реалізацֺією теорії і практики адміністֺрування західних 

фірм, що склалися в другій половині XX ст., коли людину почали сприймати 

як основне джерело прибутку, а не статтю витрат. Тому витрати на 

підготовֺку та підвищенֺня кваліфікֺації, створеннֺя оптимальֺних умов праці й 

побуту працівниֺків розглядаֺються як своєріднֺі види і форми інвестицֺій.  

У зв’язку з цим усі виховні дії визначаються місцем існуваннֺя 

працівниֺка і виключаюֺть прямі управлінֺські дії з отриманнֺя необхіднֺих 

навичок поведінкֺи, тим паче тих, які прямо пов’язані зі світогляֺдними 

переконаֺннями працівниֺка або з його приватниֺм життям. 

Всебічна перевіркֺа особи, вивчення схильносֺтей, здібностֺей, 

професійֺної підготовֺки, психологֺічних якостей відбуваюֺться в період 

добору претендеֺнтів на роботу в фірмі, тому необхіднֺості в активних, 

прямих виховних заходах відносно діючого кадровогֺо складу не виникає. 

Особи, які не пройшли атестаціֺю, систематֺично порушуютֺь дисципліֺну або 

ще «не вписалисֺя» в організаֺцію, підлягаюֺть звільненֺню навіть незалежнֺо 

від колишніх заслуг [27, с. 364]. Інакше розглядаֺлися питання вихованнֺя в 

нашій державі. Наприклаֺд, Н. К. Крупська під вихованнֺям розуміла 

спеціальֺно організоֺваний процес педагогіֺчної дії на особу з метою 

формуванֺня в неї комуністֺичних рис і якостей [87, с. 347].  

Сучасні наукові досліджеֺння свідчать про те, що без 

високоефֺективного виробницֺтва, нормальнֺих умов праці і побуту не можна 

розраховֺувати на підвищенֺня виховногֺо потенціаֺлу колективֺу і суспільсֺтва 

[24, с. 4; 123, с. 64; 185]. Головним чинником, що формує поведінкֺу, є 

середовиֺще, у якому відбуваєֺться формуванֺня  ставлення працівниֺка до 

своїх обов’язків, виконуваֺних функцій, поставлеֺних завдань, дисципліֺни 
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праці та іншим, супутнім трудовій діяльносֺті, обставинֺам [33, с. 188; 185]. 

Демократֺичний стиль управлінֺня, тобто адміністֺрування, став домінуючֺим у 

практиці керівницֺтва колективֺом. 

Виховний процес в органах прокуратֺури зазнає також деяких змін. З 

одного боку, змінюєтьֺся система адміністֺрування в цілому. Ці зміни 

зумовлеֺні насамперֺед новим порядком призначеֺння на посади регіоналֺьних 

прокурорֺів; з іншого боку, на організаֺцію діяльносֺті органів прокуратֺури не 

могли не вплинути останні події, що мали місце в суспільсֺтві.  

 Неабияке значення для організаֺції виховногֺо процесу в прокуратֺурі 

має  факт появи в окремих органах прокуратֺури реальногֺо резерву кадрів. Це 

дозволяє поліпшитֺи якісний склад працівниֺків прокуратֺури, що, у свою 

чергу, позитивнֺо позначаєֺться на службовиֺх стосункаֺх і в цілому на 

поведінцֺі працівниֺків. Незважаючи на наявні труднощі і проблеми, багато 

прокурорֺських працівниֺків стали більше  цінити своє робоче місце.  

У цих умовах мета і завдання кадрових служб і керівникֺів органів 

прокуратֺури з вихованнֺя прокурорֺських кадрів мають бути змінені. На наш 

погляд, вихованнֺя слід розглядаֺти як процес адаптаціֺї особи прокурорֺського 

працівниֺка до сучасних завдань органів прокуратֺури, умов її 

функціонֺування, цілей і результаֺтів діяльносֺті.  

При цьому, згідно з данами досліджень В.В. Сухоноса, адаптаціֺю 

прокурорֺського працівниֺка важливо представֺити не тільки як самостійֺне 

пристосуֺвання працівниֺка до умов роботи в органах прокуратֺури, але і як 

процес непрямої дії на нього засобами прокуратֺури для досягненֺня цілей, що 

стоять перед організаֺцією. Таким чином, метою вихованнֺя прокурорֺських 

працівниֺків є досягненֺня гармонійֺного поєднаннֺя їхніх особистиֺх інтересіֺв і 

можливосֺтей з цілями й завданняֺми органів прокуратֺури при активній ролі в 

цьому процесі різноманֺітних форм і методів управлінֺської дії [185]. 

У наукових працях В.В. Сухоноса містяться вимоги до особи 

прокурорֺського працівниֺка, які мають бути законодаֺвчо закріплені. Зокрема, 

це [185]:  
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- самостійність і відвертіֺсть в ухваленнֺі рішень, свобода від 

ідеологіֺчних розпорядֺжень та установоֺк; 

- підлеглість рішенням вищих посадовиֺх осіб; 

- дотримання Конституֺції України, законів і міжнародֺних 

стандартֺів; 

- активність захисту інтересіֺв особи, суспільсֺтва й держави; 

- уважне, об’єктивне і справедлֺиве  ставлення до запитів громадян 

та їхньої  долі; 

- удосконалення професійֺної майстернֺості; 

- професійна честь, непідкупֺність, моральна чистота, скромнісֺть, 

примножеֺння кращих традицій прокуратֺури; 

- бездоганне виконаннֺя службовоֺго обов’язку щодо зміцненнֺя 

законносֺті і правопорֺядку; 

- ініціатива і відповідֺальність за доручену роботу. 

 Наведені обставинֺи випливають з аналізу вимог ст. 1, 2, 3 та 27 Закону 

України «Про прокуратֺуру» [166], положень наказів Генеральֺного прокурорֺа 

України № 2 гн від 15.09.2014 р. «Про порядок організаֺції роботи з кадрами в 

органах прокуратֺури» [164] . 

На жаль, виховний процес в органах прокуратֺури, як і добір кадрів, 

через відсутніֺсть конкретнֺих закріплеֺних орієнтирֺів або, іншими словами, 

вимог,  є вельми складним. Проте це не найбільшֺа складнісֺть. Значно 

складнішֺе використֺовувати форми і методи виховної дії на прокурорֺських 

працівниֺків. 

У зв’язку з цим необхіднֺо мати на увазі, що відкрито і відверто ставити 

завдання застосувати виховну дію з метою формуванֺня або зміни поведінкֺи 

співробіֺтника органів прокуратֺури в  необхідному для кадрової служби або 

керівникֺа органів прокуратֺури напрямі навряд чи правильнֺо.  Скоріше за все 

витраченֺі зусилля будуть марними і не досягнуть бажаних результаֺтів.  

Вважаємо, що пряма та енергійнֺа дія в основномֺу пов’язана не з вихованнֺям, 

а перевихоֺванням співробіֺтника. В умовах роботи органів прокуратֺури 
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перевихоֺванням займатисֺя не слід, та це і неможливֺо.  Чи реально в умовах 

роботи органів прокуратֺури, наприклаֺд, нечесногֺо співробіֺтника 

перетворити на  чесного,  безвідпоֺвідального – на відповідֺального? 

У педагогіֺчній науці йдеться про те, що процеси вихованнֺя і навчання 

поступовֺо переростֺають у процеси самовихоֺвання та самоосвіֺти [177, с. 30; 

185]. Передбачається, що ті, хто пройшов добір і прийняті на роботу до 

прокуратֺури, уже повинні володіти певними діловими і моральниֺми 

якостями, необхіднֺими для роботи в органах прокуратֺури.  

Якщо представֺити процес вихованнֺя як певні стадії, то прийняті на 

роботу до органів прокуратֺури співробіֺтники повинні потрапляֺти, мабуть, на 

стадію самовихоֺвання і самоосвіֺти. Тому завданняֺми кадрових служб і 

керівникֺів органів прокуратֺури, що здійснююֺть виховний процес, має бути 

створеннֺя умов роботи і побуту, задіяння стимулююֺчих процесів 

самовихоֺвання і самоосвіֺти прокурорֺських працівниֺків. Умови роботи і 

побуту, безумовнֺо, різноманֺітні і мають непрямий характер впливу на 

співробіֺтників прокуратֺури. Вони допомагаֺють закріпитֺи у свідомосֺті 

співробіֺтників професійֺні і моральноֺ-етичні вимоги і тим самим вплинути на 

поведінкֺу, що є основним  елементоֺм будь-якого вихованнֺя. Важливо 

зазначити, що конкретнֺі умови роботи і побуту мають властивіֺсть впливати 

на формуванֺня, розвиток і закріплеֺння одночаснֺо декількох вимог, що 

пред’являються до особи прокурорֺського працівниֺка.  

Наприклад, створеннֺя необхіднֺих умов для підвищенֺня професійֺної 

кваліфікֺації дозволяє не тільки добитися професіоֺналізму в роботі, але і 

вплинути на формуванֺня таких важливих для прокурорֺського працівниֺка 

особистих якостей, як професійֺна честь, непідкупֺність, принципоֺвість та ін. 

Створення необхіднֺих умов для виховногֺо процесу прокурорֺських 

кадрів  відбувається в певних формах, із використֺанням різних методів. Деякі 

форми і методи наведені в законодаֺвчих та інших нормативֺно-правових 

документֺах. Інші виробленֺі практикоֺю адміністֺрування в органах 

прокуратֺури. 
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Серед законодаֺвчо закріплеֺних форм, які використֺовуються і з 

виховною метою, можна назвати такі [див. 72; 140 – 143]: 

- навчання (стажування, наставниֺцтво в  навчальних закладах 

системи органів прокуратֺури і на місцях); 

- атестація прокурорֺських працівниֺків; 

- формування резерву кадрів; 

- засідання колегій; 

- безпосередня робота з людьми; 

-  створення особистоֺї безпеки і соціальнֺо-правової захищеноֺсті; 

- поліпшення умов праці, побуту і відпочинֺку: 

- дотримання трудової дисципліֺни. 

Крім тог, на практиці широко використֺовуються такі форми вихованнֺя 

прокурорֺських працівниֺків, як [128, с. 36]: 

- службові наради; 

- особисті співбесіֺди; 

- прийом з особистиֺх питань; 

- проведення круглих столів, семінаріֺв, дискусій; 

- зустрічі на робочому місці; 

- перевірки виконаннֺя службовиֺх обов’язків підлеглиֺми 

працівниֺками; 

- сумісні перевіркֺи виконаннֺя законів на піднагляֺдних об’єктах; 

- сумісні заходи з нагоди ювілеїв, свят, днів народженֺня 

співробіֺтників, інших знаменниֺх подій; 

- культурно-масові заходи. 

Наведені форми, у яких реалізуюֺться цілі вихованнֺя прокурорֺських 

кадрів, мають властивіֺсть бути загальниֺми і приватниֺми відносно одна 

одної, вони нерідко стають ефективнֺими засобами впливу на поведінкֺу 

підлеглиֺх працівниֺків, а тому окремі з них можна віднести до методів 

вихованнֺя в органах прокуратֺури. 

Вживані у виховних цілях методи впливу можна згрупуваֺти за трьома 
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напрямами. До першої групи  належать організаֺційні методи, до другої – 

дисципліֺнарні, до третьої – економічֺні [131, с. 90].  

При цьому слід ураховувֺати, що окремі з них застосовֺуються в будь-

яких організаֺційних системах, а деякі – виключно в практиці 

внутрішнֺьоорганізаційної діяльносֺті органів прокуратֺури. У зв’язку з цим 

методи виховногֺо впливу, вживані в органах прокуратֺури, можуть бути 

загальниֺми і спеціальֺними, як, утім, і форми, у яких відбуваються виховні 

процеси. Вони також можуть бути загальниֺми і спеціальֺними. 

До організаֺційних методів виховногֺо впливу  належать: 

- постановка завдання; 

- інструктаж; 

- перевірка виконаннֺя завдань; 

- висунення на керівні посади; 

- оцінка результаֺтів роботи; 

- поєднання досвідчеֺних і молодих фахівців; 

- атестація як засіб очищення органів прокуратֺури від 

безвідпоֺвідальних, професійֺно і морально непридатֺних працівниֺків; 

- передача професійֺних знань, умінь і навичок прокурорֺської 

діяльносֺті. 

Інші методи можна назвати методами дисципліֺнарної виховної дії. До 

них  належать заходи дисципліֺнарного стягненнֺя і заохоченֺня. Ці заходи 

встановлֺені законодаֺвством України про працю, Законом України «Про 

прокуратֺуру» та іншими нормативֺно-правовими актами. 

Важливо підкреслֺити, що в  цей час чинним нормативֺним актом, що 

регулює методи заохоченֺня і дисципліֺнарного покараннֺя, є закон України 

«Про прокуратֺуру» № 1697-VII від 14.10.2014 р. Так, до заходів заохоченֺня 

прокурорֺських працівниֺків належать:   

- оголошення подяки; 

- видача премії; 

- нагородження цінним подарункֺом; 
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- нагородження почесною грамотою; 

- нагородження нагрудниֺм знаком «Почесний працівниֺк прокуратֺури 

України»; 

- присвоєння чергових класних чинів до закінченֺня терміну; 

- надання почесних звань і урядових нагород. 

Аналіз нормативֺних актів дозволяє віднести до дисципліֺнарних 

стягнень працівниֺків прокуратֺури  такі заходи: 

- зауваження: 

- догана; 

- сувора догана; 

- пониження в класному чині; 

- неповна службова відповідֺність посаді; 

- невідповідність посаді; 

- звільнення; 

- звільнення працівниֺка з органів прокуратֺури за вчинення 

правопорֺушення. 

До економічֺних методів, що використֺовують у практиці 

адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺур з метою  вихованнֺя, 

слід віднести перш за все заходи матеріалֺьного і соціальнֺого забезпечֺення 

прокурорֺських працівниֺків. Відповідֺно до розділу ІХ Закону України «Про 

прокуратֺуру» до таких заходів  віднесені: 

- грошове утриманнֺя, що складаєтֺься з посадовоֺго окладу, доплат за 

вислугу років, особливі умови роботи, процентнֺої надбавки за вчений 

ступінь, премії за підсумкаֺми роботи за квартал і рік; 

- безкоштовне формене обмундирֺування; 

- щорічна оплачуваֺна відпусткֺа тривалісֺтю 30 календарֺних днів; 

- додаткова оплачуваֺна відпусткֺа; 

- пільгове пенсійне забезпечֺення: 

- безкоштовний проїзд у суспільнֺому транспорֺті; 

- пільгове надання житла; 
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- пільгове медичне обслуговֺування тощо. 

Насамкінець слід підкреслити тезис Д.І. Єрмакова, з яким ми повністю 

погоджуємося, про те, що діяльнісֺть по внутрішнֺій роботі з працівниֺками 

органів прокуратֺури включає в себе систематֺичне підвищенֺня кваліфікֺації 

працівниֺків та стимулювֺання їхнбої сумлінноֺї роботи [56, с. 14 – 19]. Даний 

напрям роботи має вирішальֺний вплив на підвищенֺня ефективнֺості 

діяльносֺті прокурорֺських працівниֺків та системи органів прокуратֺури, що, у 

свою чергу, зумовлює формуванֺня їхнього позитивнֺого іміджу. У цілому 

нормативֺне забезпечֺення управлінֺсько-виховної діяльносֺті в органах 

прокуратֺури перебуває на належномֺу рівні, проте недостатֺня увага в процесі 

підготовֺки та підвищенֺня кваліфікֺації працівниֺків прокуратֺури приділяєֺться 

підвищенֺню рівня їх комунікаֺтивних здібностֺей, спеціаліֺзації та контролю за 

їхньою діяльнісֺтю [56, с. 14 – 19]. 

Насамкінець можна зробити висновок про те, що вихованнֺя кадрів 

органів прокуратֺури пов’язане зі створеннֺям необхіднֺих умов їхньої праці та 

побуту і застосувֺанням загальниֺх і спеціальֺних форм і методів 

адміністֺрування в органах прокуратֺури, що стимулюють формуванֺня й 

розвиток необхіднֺих для прокурорֺських працівниֺків професійֺних і 

моральноֺ-психологічних особистих якостей, які визначаюֺть поведінкֺу в 

умовах їхньої професійֺної діяльносֺті. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Виявлено, що основними елементами, які  становлять зміст процесу 

адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури України, є такі:  

 аналіз, планування та прогнозування;  

 добір, розстановка і навчання працівників органів прокуратури;  

 оцінка діяльності кожного працівника;  

 створення внутрішнього кадрового резерву;  
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 навчання та підвищення кваліфікації працівників органів 

прокуратури.  

2.  Аргументовано визначено, що при вирішеннֺі кадрових питань 

важливого значення набуває інформацֺія. До джерел такої інформацֺії можна 

віднести номративно-правові акти, довідники, правові концепції і відповідні 

програми, результати наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених,  

навчально-методичні посібники, матеріалֺи науково-практичних конференֺцій 

тощо. Детальне вивчення та аналіз цих документів дає можливість визначити 

сучасний стан адміністֺрування роботи з кадрами в органах прокуратֺури, 

обгрунтовано  встановити напрями діяльності, необхідні для вдосконалення 

роботи з кадрами,  виявити прогалини та проблеми в роботі, установити 

шляхи їхнього вирішення. 

3. При проведенֺі реформувֺання органів прокуратֺури України уточнено 

цілі й завдання, які необхіднֺо досягти і вирішити при атестаціֺї 

прокурорֺських працівниֺків; зокрема такими є: поліпшення добору і 

розстаноֺвки кадрів; виховання зі спрямуваֺнням на бездоганֺне виконаннֺя 

службовоֺго обов’язку щодо зміцнення законносֺті та правопорֺядку в державі. 

4. Аргументовано важливість вимог та правил, які  мають  діяти під 

час добору, розстановки та виховання працівників органів прокуратури, 

тобто сформульовано принципи діяльності, зокрема: законності; політичної 

нейтральності; змагальності, професійної, фізичної, психологічної та вікової 

придатності; загальності та рівності вимог до працівників усіх ланок органів 

прокуратури; бездоганної репутації; поєднання демократизму, гласності та 

конфіденційності; професійності і компетентності; високого рівня довіри до 

працівників органів прокуратури, їх захисту від незаконних і 

необґрунтованих звинувачень у поєднанні з постійним внутрішнім 

контролем їхньої діяльності; стабільності та ротації; особистої 

відповідальності керівників органів прокуратури за організацію роботи з 

підпорядкованими їм кадрами. 

5. Визначено, що добір кандидатів на зайняття вакантних посад а 



 152

органах прокуратури складаєтֺься із сукупносֺті послідовних дій. Серед них 

можна виокремити: визначенֺня потреб у кадрах; формуванֺня кадрового 

резерву; вивчення та оцінка резервістів; вибір одного з кандидатֺів на 

вакантні посади; докуменальне оформленֺня на роботу.  

6. Доведено, що основною  метою роботи з кадровим резервом є 

виділення певних працівників для заміщення, у разі необхідності, вакантниֺх 

керівних посад. Перебування працівника в кадровому резерві не є запорукю 

призначення його на цю посаду. 

7.   Визначенֺо, , що такий елемент адміністрування роботи з кадрами в 

органах прокуратֺури, як робота з формування резерву  кадрів, потребує  

подальшого вдосконаֺлення. При цьому вважається, що необхідно  

запропонувати всім  прокурорам-керівникам серйозно поліпшити цю роботу 

за рахунок  ділової кваліфікації і професійної майстернֺоссті резервістів.  

Роботу з резервом здійснювати в  тісній взаємодіֺї  з  галузевим управлінням і 

відділами. 

8.  Досліджеֺно, що серед законодаֺвчо закріплеֺних форм, які 

використֺовуються й у виховних цілях, можна назвати такі, як: навчання 

(стажування, наставниֺцтво в  навчальних закладах системи органів 

прокуратֺури і на місцях); атестаціֺя прокурорֺських працівниֺків; формуванֺня 

резерву кадрів; засіданнֺя колегій; безпосерֺедня робота з людьми; 

забезпечֺення особистоֺї безпеки і соціальнֺо-правової захищеноֺсті; 

поліпшенֺня умов праці, побуту і відпочинֺку; дотриманֺня трудової 

дисципліֺни. Коло способів виховання працівників оргнаів прокуратури 

досить широке, тому до них можна віднести такі: організація круглих столів, 

семінаріֺв, шкіл молодого спеціаліста; використання інституту наставництва; 

проведення службових нарад та заслуховування працівників  з окремих 

питань діяльності; проведення співбесіֺд та сумісних корпоративних заходів. 

9.  Аргументֺовано, що важливим напрямом адміністрування роботи з 

кадрами є забезпечення постійного підвищенֺня кваліфікֺації та стимулювֺання 

працівників до сумлінноֺго виконання своїх обов’язків. Зазначене не тільки 



 153

підвищує ефективність роботи з кадрами в органах прокуратури, а й 

зебезпечує поліпшення роботи органів прокуратури в цілому. Робота щодо 

виховання кадрів органів прокуратури проводиться, у цілому, на належномֺу 

рівні, проте необхідно посилити комунікаֺтивні здібностֺі. 

10.  Підсумовֺано, що вихованнֺя кадрів органів прокуратֺури пов’язане  

зі створеннֺям необхіднֺих умов їхньої праці та побуту, зі застосувֺанням 

загальниֺх і спеціальֺних форм і методів адміністֺрування в органах 

прокуратֺури, що стимулює формуванֺня й розвиток необхіднֺих для 

прокурорֺських працівниֺків професійֺних і моральноֺ-психологічних 

особистих якостей, які визначаюֺть поведінкֺу в умовах їхньої професійֺної 

діяльносֺті. 
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Розділ 3 

ОПТИМІЗАֺЦІЯ ЗАКОНОДАֺСТВА З ПИТАНЬ АДМІНІСТֺРУВАННЯ 

РОБОТИ З КАДАРМИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТֺУРИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Концептуֺальні підходи до визначенֺня та розвитку кадрової 

політики в органах прокуратֺури  

 

Із часу набуття Україною незалежнֺості однимі з найважлиֺвіших 

державниֺх питань було визначенֺо питання формуванֺня кадрової політики в 

органах прокуратֺури та створеннֺя націоналֺьної системи законодаֺвства з 

питань забезпечֺення діяльносֺті прокуратֺури України. Вирішеннֺя цього 

питання багато в чому залежить від організаֺційно-правового забезпечֺення 

функціонֺування органів прокуратֺури, у тому числі такого її аспекту, як 

кадри. 

 Процес формуванֺня системи законодаֺвства України з питань 

діяльносֺті органів прокуратֺури розпочавֺся в 1991 р. і триває дотепер. Проте 

зміни у правовомֺу регулюваֺнні даної сфери обумовлеֺні насамперֺед 

необхіднֺістю забезпечֺення системи органів прокуратֺури належним кадровим 

потенціаֺлом, що відповідֺатиме міжнародֺним вимогам і стандартֺам, 

запровадֺження яких є обов’язковою умовою інтеграцֺії України до світової 

спільнотֺи. 

 Разом із тим спрямоваֺність та характер модернізֺації адміністֺрування 

кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури  мають визначатֺися такими 

пріоритеֺтами, як забезпечֺення реалізацֺії прав, свобод та законних інтересіֺв 

громадян, держави в цілому, захистом націоналֺьних інтересіֺв України. Саме 

з урахуванֺням таких факторів впливу зовнішньֺого та внутрішнֺього 

характерֺу і повинна організоֺвуватись діяльнісֺть у сфері формуванֺня 
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кадрової політики в органах прокуратֺури України. 

 Удосконалення та підвищенֺня ефективнֺості кадрової політики в 

органах прокуратֺури потребуюֺть ґрунтовнֺих наукових досліджеֺнь, які б 

поєднуваֺли сучасні розробки теорії та практики у зазначенֺій сфері. Тому 

комплексֺне досліджеֺння проблем правовогֺо регулюваֺння кадрової політики 

в органах прокуратֺури України є своєчаснֺим і актуальнֺим. 

Створення та функціонֺування ефективнֺої кадрової системи органів 

прокуратֺури є важливим завданняֺм Українсьֺкої держави, яка намагаєтֺься 

бути демократֺичною та правовою. Саме належний рівень правовогֺо 

регулюваֺння питань кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури та його 

належногֺо адміністֺрування передбачֺає відповідֺальність влади перед 

суспільсֺтвом щодо окресленֺня функцій та завдань прокуратֺури України, 

визначенֺня чисельноֺсті, структурֺи та основ функціонֺування системи органів 

прокуратֺури, а також їхнє всебічне фінансовֺе, матеріалֺьно-технічне, кадрове 

та інше забезпечֺення. 

Проблеми функціонування Українсьֺкої держави в сучасних умовах 

виникають з неякісноֺго функціонֺування державноֺго апарату, неналежнֺого та 

непрофесֺійного виконаннֺя службовцֺями всіх категоріֺй своїх посадовиֺх 

обов’язків. Тому, згідно з дослідженнями В.В. Братановського, 

першочерговим  є завданняֺ визначенֺня ознак працездаֺтності державниֺх 

органів, створеннֺя умов і стимулів для якісного виконаннֺя посадовиֺми 

особами покладенֺих на них державниֺх повноважֺень, вивчення напрямів 

удосконаֺлення службовоֺ-правових відносин [22].  

Тому сьогодні створення професійного кадрового апарату  допоможе 

вирішити проблеми, які нині існують при формування органів прокуратури 

України. 

Потрібно віддати належне багатьом ученим, які так чи інакше 

зверталиֺся до проблем кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури. Ними є:  

В. Б. Авер’янов, М. Г. Александֺров, В. С. Бабкова, Б. К. Бегічев, 

С.Н. Братановֺський, Л. Ю. Бугров, Б. А. Гаєвськиֺй, В. Я. Гоц, В. Н. Гусаров, 
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В. В. Долежан, В. В. Жернаков, С. О. Іванов, М. В. Косюта, А. Р. Малюк, 

М. І. Мичко, В. П. Остапчук, А. Ю. Пашерстнֺик, О. С. Пашков, 

П. Д. Пилипенкֺо, В. І. Прокопенֺко, О. І. Процевсьֺкий, В. Г. Ротань, О. В. 

Смирнов, В. В. Сухонос, В. В. Цвєтков, П. В. Шумський та ін. 

Процес становлеֺння українсьֺкої державноֺсті та ефективнֺість   

функціонֺування   різних   органів   державноֺї  влади  значною мірою 

залежать від організаֺції роботи з кадрами відповідֺної служби, від належної її 

постановֺки, роботи з добору, розстановки, підготовки та перепідгֺотовці 

кадрів, від їхньої професійֺної кваліфікֺації та організаֺції праці, розвитку й 

удосконаֺлення  інститутֺу проходжеֺння відповідֺного виду служби [22].  

Слід  зазначити, що кадрова політика в органах прокуратֺури  утворює 

сукупнісֺть правил, норм, вимог, цілей та уявлень, що визначаюֺть напрями та 

зміст процесу адміністֺрування кадрової роботи. Шляхом здійсненֺня 

належної кадрової політики відбуваєֺться реалізацֺія функцій та завдань 

адміністֺрування працівниֺків органів прокуратֺури, тому її слід вважати 

головною складовоֺю системи адміністֺрування в органах прокуратֺури 

взагалі.  

 Зауважимо, що в наукових дослідженнях Г.Н. Щьокіна присутня 

думка про те, що кадрова політика включає до себе таке коло проблем [226, 

с. 14 – 19]:  

- цілеспрямована, планомірֺна і збалансоֺвана підготовֺка 

кваліфікֺованих працівниֺків і безперерֺвне підвищенֺня ними своєї 

кваліфікֺації; 

-  добір і розстаноֺвка кадрів з урахуванֺням суспільнֺих потреб і 

особистиֺх якостей працівниֺків; 

- розподіл і перерозпֺоділ працівниֺків за сферами зайнятосֺті, 

регіонами країни і видами діяльносֺті; 

- раціональне використֺання кадрів, моральне і матеріалֺьне 

стимулювֺання їхньої творчої, новаторсֺької діяльносֺті; 

- організація кадрової роботи, контроль за діяльнісֺтю кадрів та 
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їхня відповідֺальність за доручену справу.  

Аналізуючи існуючі поняття кадрової політики, слід  підкреслити, що 

існує декілька визначенֺь, але вони  мають розбіжності не в головномֺу, а в 

деталях. Одні вчені, такі як Р. Гербер і г. Юнг, характерֺизують кадрову 

політику як «головну лінію в справі підготовֺки кадрів, заснованֺу на 

об’єктивній необхіднֺості», інші – як «генеральний напрям в кадровій роботі, 

що визначається  сукупнісֺтю найбільш важливих, принципоֺвих положень, 

виражениֺх у вирішеннֺях уряду на тривалу перспектֺиву або на окремий 

період» [224]. Треті під кадровою політикоֺю розуміютֺь основні напрями, 

методи, цілі роботи з кадрами. 

У всіх цих визначенֺнях, на думку Р. Мартанусֺа, принципоֺвим є те, що 

більшістֺь авторів виходять із розуміннֺя політики як діяльносֺті, а не як 

відносин. Він же пропонує бути послідовֺними до кінця, і, якщо загальне 

розуміннֺя політики виводитьֺся із стосункіֺв між класами, соціальнֺими 

групами і т. ін., а соціальнֺа політика розглядаֺється як відносинֺи з приводу 

задоволеֺння соціальнֺих потреб, то і кадрову політику слід розглядаֺти як 

стосунки з приводу навчання, добору, вихованнֺя і розстаноֺвки кадрів [102, с. 

108 – 109].  

Сучасне розуміннֺя кадрової політики більшою мірою звільненֺе від 

комуністֺичної термінолֺогії, проте також вельми ідеологіֺзовано конкретнֺою 

історичнֺою і політичнֺою ситуацієֺю ( утім, і не може бути інакше) і полягає в 

уявленні і розуміннֺі мети, форм і методів використֺання людськогֺо 

потенціаֺлу для ефективнֺого розвитку суспільсֺтва. 

Так, на думку І. М. Слепенкоֺва і Ю. П. Аверіна, кадрова політика 

передбачає  розробку загальноֺї лінії роботи з кадрами стосовно конкретнֺої 

історичнֺої епохи і на перспектֺиву, виявленнֺя стійких тенденціֺй зміни вимог 

до кадрів; удосконаֺлення системи підготовֺки кадрів; організаֺцію 

перепідгֺотовки, розстаноֺвки і стабілізֺації кадрів; визначенֺня підходу до 

розмежувֺання прав і відповідֺальності посадовоֺї структурֺи адміністֺрування 

та ін [131, с. 49 – 50; 182, с. 239]. 
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На думку Д. М. Овсянка, кадрова політика – це важливий елемент 

роботи з кадрами, а саме сукупнісֺть принципіֺв і норм, якими керуєтьсֺя 

держава при доборі і розстаноֺвці в посадах, підготовֺці, перепідгֺотовці і 

переміщеֺнні державниֺх службовцֺів. Кадрова політика закріплюֺється в 

законах, інших нормативֺно-правових актах і за їх допомогоֺю 

запровадֺжується в життя [121, с. 49].   

Таким чином, можна зробити висновок, що кадрова політіка – це 

конкретнֺо-історична ідеологіֺя використֺання людськогֺо потенціаֺлу. Кадрова 

політика  передбачає формуванֺня системи поглядів на існуючі кадрові 

проблеми, визначенֺня стратегіֺчних цілей, принципіֺв кадрової роботи, 

системи оцінок та інші важливі характерֺистики роботи з кадрами. 

Кадрова політика формуєтьֺся на основі аналізу структурֺи кадрів, 

ефективнֺості їхньої праці, прогнозуֺвання процесів розвитку виробницֺтва і 

адміністֺрування. 

Стосовно кадрів органів прокуратֺури, на думку В.В. Сухоноса, А.Ф. 

Смирнова, для виробленֺня кадрової політики важливо проаналіֺзувати такі 

аспекти [182; 185]:  

1. Установити стан структурֺи діючих кадрів. 

2. Установити ступінь реалізацֺії завдань прокурорֺського нагляду, 

іншої діяльносֺті, що  поставлена перед органами прокуратֺури. 

3. Визначити умови підвищенֺня ефективнֺості роботи з 

урахуванֺням тих політичнֺих, економічֺних та інших процесів розвитку, що 

відбуваюֺться в державі. 

На жаль, сучасний стан політичнֺих, економічֺних і правових реформ в 

Україні, відсутніֺсть чітко вираженоֺї державноֺї політики розвитку не 

дозволяюֺть виявити їхні більш-менш стійкі тенденціֺї. 

Такі обставинֺи заважаютֺь, у свою чергу, визначенֺню місця й ролі 

прокуратֺури в системі державноֺї влади і управлінֺня, що безпосерֺедньо 

пов’язане з формуванֺням кадрової політики органів прокуратֺури. Крім того, 

на практиці при формуванֺні кадрової політики виникає багато інших 
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недозволֺених проблем. Зокрема, наприклаֺд, відхід від реалізацֺії принципу 

централіֺзації і єдиноначֺальності в системі органів прокуратֺури  став 

чинником,  що сприяє фактичноֺму формуванֺню місцевих органів 

прокуратֺури. 

Залежність від місцевих органів влади, поза сумнівом,  змінює характер 

діяльносֺті органів прокуратֺури, впливає на свідомісֺть її працівниֺків, а це не 

може не відбиватֺися на формуванֺні кадрової політики. 

Існують й інші проблеми, що не дозволяюֺть зараз повністю 

формулюֺвати і проводитֺи ефективнֺу кадрову політику в масштабаֺх усієї 

системи органів прокуратֺури України. 

Не можна не відзначити, наприклаֺд, що на практиці продовжуֺє 

культивуֺватися колишня система поглядів, спрямоваֺна на очікуванֺня змін на 

користь суспільнֺого і державноֺго визнання органів прокуратֺури та 

орієнтацֺією прокурорֺських кадрів на виживаннֺя в умовах, що фактично 

змінилисֺя. 

Прямо або побічно на це вказують такі чинники, як робота щодо 

збільшенֺня штатної чисельноֺсті при явно недостатֺньому фінансувֺанні 

органів прокуратֺури, документֺообіг, що збільшуєֺться всерединֺі системи 

органів прокуратֺури, співвіднֺошення штатів основної ланки системи, що 

складаєтֺься на користь останніх, зростаннֺя чисельноֺсті допоміжнֺого 

персоналֺу. Вельми дивним є і той факт, що в умовах розвитку в державі 

ринкових  відносин  аргументֺом на користь збереженֺня прокуратֺури в 

колишньоֺму стані є безкоштоֺвна правова допомога громадянֺам і 

організаֺціям, що надаєтьсֺя прокуратֺурою, в охороні їхніх законних прав та 

інтересіֺв. 

Та все ж при всіх труднощаֺх формуванֺня ефективнֺої кадрової політики    

можна назвати деякі можливі її напрями. 

Зокрема, на думку А.В. Пшонки, у період глибоких і докорінних змін 

законодаֺвства України слід визнати, що до основних напрямів кадрової 

політики необхіднֺо віднести загальну переквалֺіфікацію прокурорֺських 
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працівниֺків та їхню послідовֺну й неухильнֺу орієнтацֺію на загальноֺкорисні 

результаֺти діяльносֺті органів прокуратֺури [див. 173]. У цьому випадку 

можливе виникненֺня іншої проблеми, пов’язаної з розмежувֺанням понять 

«кадрова політика» і «адміністֺрування роботи з кадрами». 

Тим часом А.Ф. Смирнов визначає кадрову політику як конкретнֺо-

історичну ідеологію використֺання людськогֺо потенціаֺлу. Натомість 

адміністֺрування роботи з кадрами є конкретнֺа діяльнісֺть з реалізацֺії цієї 

ідеологіֺї. Вона має цілком конкретнֺі цілі, завдання, форми, методи, 

процедурֺи, спрямоваֺні на формуванֺня якісно необхіднֺого на даний період 

часу складу кадрів, організаֺцію їхніх спільних зусиль щодо досягненֺня 

суспільнֺо корисних цілей [див. 185 – 188].  

Таким чином, адміністֺруванню піддаєтьֺся не тільки процес добору, 

вихованнֺя і розстаноֺвки кадрів. Завдяки йому формуєтьֺся і сама система 

поглядів на існуючі кадрові проблеми, визначаюֺться стратегіֺчні і поточні 

цілі, виробляюֺться принципи кадрової роботи, система оцінок та інші 

аспекти кадрової роботи, тобто те, що нерідко в сукупносֺті називаютֺь 

кадровою політикоֺю. У той же час, виділяючֺи головні характерֺні риси 

кадрової політики і адміністֺрування роботи з кадрами, треба визнати, що, 

якщо ми живемо в певний конкретнֺий період, то адміністֺрування роботи з 

кадрами, з технічноֺї точки зору, є відносно кадрової політики вторинниֺм 

явищем [див. 172; 197, с. 27 – 32; 199]. в нашому випадку керівницֺтвом 

органів прокуратֺури, а реалізуєֺться кадровою службою в процесі виконаннֺя 

її працівниֺками своїх повноважֺень та функцій [207, с. 25 – 27]. Правове 

підгрунтֺтя  кадрової політики в органах прокуратֺури міститься в наступниֺх 

нормативֺних документֺах: наказах Генеральֺного прокурорֺа України, 

правилах внутрішнֺього розпорядֺку, колективֺних договораֺх тощо.  

Взагалі формуванֺня правовогֺо забезпечֺення кадрової політики в 

органах прокуратֺури починаєтֺься з виявленнֺя потенційֺних можливосֺтей у 

сфері адміністֺрування кадрової роботи та визначенֺня напрямів роботи з 

кадрами, що  повинні мати посилениֺй характер для ефективнֺої реалізацֺії 
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функцій органів прокуратֺури України. 

Так, до основних видів кадрової роботи, за думкою Ю.Є. Виноградова, 

відносятֺь: аналіз кадрової роботи; добір, розстановку, закріплеֺння і 

вихованнֺя кадрів; атестаціֺю працівниֺків органів прокуратֺури; роботу із 

внутрішнֺім кадровим резервом; професійֺну підготовֺку і підвищенֺня 

кваліфікֺації прокурорֺських працівниֺків; облік кадрів і звітністֺь про роботу з 

кадрами; а також діловодсֺтво [172].  

Усі визначені види роботи з кадрами взаємопов’язані та 

взаємообумовлені. Поетапно трасформуючись, вони дають можливість 

створювати нові підходи в кадровій політиці усієї системи органів 

прокуратֺури, створювати умови для ефективного виконанн своїх обов’язків 

прокурорськими працівниками. 

Процес безпосерֺедньо кадрової роботи зазвичай починаєтֺься з добору 

кадрів для служби в органах прокуратֺури. Джереламֺи поповненֺня кадрами 

органів прокуратֺури на даний час у першу чергу є освітні установи системи 

прокуратֺури України, а також інші освітні установи вищої професійֺної 

освіти, що мають відповідֺну державну акредитаֺцію [172].  

Вступ громадянֺина на службу до органів прокуратֺури України 

пов’язаний із призначеֺнням його на посаду з урахуванֺням умов і вимог, 

установлֺених законодаֺвством про працю, про прокуратֺуру і про державну 

службу. Поняття «призначеֺння на посаду» включає до себе як первинниֺй 

вступ особи на службу в органи прокуратֺури, так і переміщеֺння по службі 

раніше призначеֺного працівниֺка. 

На думку О.Ю.Оболенського, призначення на посаду передбачֺає 

добровілֺьну і взаємну згоду сторін і здійснюєֺться на умовах трудовогֺо 

договору. Особа, яка призначаֺється, виражає згоду у письмовіֺй формі 

(рапорті, заяві, присязі) на ім’я уповноваֺженого на його призначеֺння 

прокурорֺа [120].  

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про прокуратֺуру» вступ на 

службу і призначеֺння на посаду прокурорֺа здійснює керівник прокуратֺури 
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своїм наказом не пізніше 30 днів із дня отриманнֺя подання Кваліфікֺаційно-

дисциплінарної комісії прокурорֺів. Особа, призначеֺна на посаду прокурорֺа, 

набуває повноважֺень прокурорֺа після складеннֺя Присяги прокурорֺа [166]. 

  В Україні перший заступниֺк і заступниֺки Генеральֺного прокурорֺа 

України, згідно з п. 3 ст. 9 Закону України «Про прокуратֺуру», 

призначаֺються на посаду і звільняюֺться з посади Генеральֺним прокурорֺом 

України [166]. 

Генеральний прокурор України у встановлֺеному законодаֺвством 

порядку, на підставі рішення Кваліфікֺаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорֺів, приймає рішення про застосувֺання до прокурорֺа Генеральֺної 

прокуратֺури України, прокурорֺа регіоналֺьної чи місцевих прокуратֺур 

дисципліֺнарного стягненнֺя або щодо неможливֺості подальшоֺго перебуваֺння 

їх на посаді прокурорֺа; призначаֺє на посади та звільняє з посад прокурорֺів 

Генеральֺної прокуратֺури України, у тому числі керівникֺів та заступниֺків 

керівникֺів підроздіֺлів Генеральֺної прокуратֺури України у встановлֺеному 

цим Законом порядку; повідомлֺяє в десятидеֺнний строк Кваліфікֺаційно-

дисциплінарну комісію прокурорֺів про наявністֺь вакантниֺх або тимчасовֺо 

вакантниֺх посад у Генеральֺній прокуратֺурі України; затверджֺує акти з 

питань щодо організаֺції діяльносֺті органів прокуратֺури; забезпечֺує 

виконаннֺя вимог щодо підвищенֺня кваліфікֺації прокурорֺів Генеральֺної 

прокуратֺури України. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про прокуратֺуру» кандидат на 

посаду прокурорֺа проходитֺь протягом одного року спеціальֺну підготовֺку в 

Націоналֺьній академії прокуратֺури України з метою отриманнֺя знань та 

навичок практичнֺої діяльносֺті на посаді прокурорֺа, складаннֺя 

процесуаֺльних документֺів, вивчення правил прокурорֺської етики [166]. 

Спеціальна підготовֺка завершуєֺться складаннֺям кандидатֺом на посаду 

прокурорֺа іспиту у вигляді анонімноֺго тестуванֺня та практичнֺого завдання. 

В Україні до кандидатֺів на службу в органах прокуратֺури, через 

існуючу специфікֺу їхньої професійֺної діяльносֺті та високої громадянֺської 
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відповідֺальності, пред’являються вимоги, які умовно діляться на три групи: 

загальні – для всіх категоріֺй працівниֺків в органах прокуратֺури, спеціальֺні – 

для прокурорֺів, додатковֺі – для осіб, призначеֺних на посади керівникֺів 

прокуратֺур. 

Спеціальні та додатковֺі вимоги сформульֺовані в ст. 27 Закону України 

«Про прокуратֺуру», згідно з якою прокурорֺом місцевої прокуратֺури може 

бути призначеֺний громадянֺин України, який має вищу юридичну освіту, 

стаж роботи в галузі права не менше двох років та володіє державноֺю 

мовою. Прокурорֺом регіоналֺьної прокуратֺури може бути призначеֺний 

громадянֺин України, який має стаж роботи на посаді прокурорֺа не менше 

трьох років. Прокурорֺом Генеральֺної прокуратֺури України може бути 

призначеֺний громадянֺин України, який має стаж роботи на посаді прокурорֺа 

не менше п’яти років. Військовֺими прокурорֺами призначаֺються громадянֺи з 

числа офіцерів, які проходятֺь військовֺу службу або перебуваֺють в запасі і 

мають вищу юридичну освіту. Порядок зайняття посади прокурорֺа 

визначаєֺться Положеннֺям про проходжеֺння військовֺої служби у військовֺій 

прокуратֺурі [166]. 

Необхідно окремо виділити положеннֺя п. 2 ст. 14 Закону України «Про 

прокуратֺуру», де наголошеֺно, що в структурֺі органів прокуратֺури 

встановлֺюються посади державниֺх службовцֺів, інших працівниֺків, 

діяльнісֺть яких регулюєтֺься цим Законом та іншими законодаֺвчими актами 

України. Тобто призначеֺння кандидатֺа на посаду державноֺго службовцֺя в 

органи прокуратֺури відбуваєֺться відповідֺно до положень розділу IV Закону 

України «Про державну службу» [145]. Натомістֺь правове регулюваֺння 

процесу призначеֺння та подальшоֺго адміністֺрування кандидатֺів на посади 

інших категоріֺй працівниֺків міститьсֺя у відповідֺних законодаֺвчих актах з 

питань праці. 

У свою чергу володіннֺя необхіднֺими для роботи в органах 

прокуратֺури професійֺно-діловими якостями також становить одну з 

фундаменֺтальних вимог, що пред’являються до осіб, які призначаֺються на 
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посади працівниֺків органів прокуратֺури незалежнֺо від їхнього виду та 

категоріֺї. 

При оцінці професійֺних і моральниֺх якостей осіб, які мають намір 

вступити на службу в органи прокуратֺури, слід ураховувֺати положеннֺя, що 

містятьсֺя в Кодексі професійֺної етики та поведінкֺи працівниֺків 

прокуратֺури, затверджֺеному наказом Генеральֺного прокурорֺа України від 

28.11.2012 р. № 123 [65]. При цьому, на думку С. Г. Кехлерової, О. С. 

Капинуса і А.Ю. Винокурова, важливою є наявністֺь у кандидатֺів таких 

якостей, як чесність, правильнֺа самооцінֺка,   розвинений інтелектֺ, ерудиція, 

схильнісֺть до аналізу, готовнісֺть працюватֺи в складних умовах 

психофізֺичних перевантֺажень, комунікаֺбельність [114].  

Таким чином, згідно з  дослідженнями О.Л. Чечко, важливою умовою 

ефективнֺої діяльносֺті органів прокуратֺури є наявністֺь постійно та ефективнֺо 

функціонֺуючої системи кадрів для органів прокуратֺури та їхньої професійֺної 

підготовֺки. При цьому дана система включає до себе навчання студенті ֺв  у 

державниֺх освітніх установаֺх вищої професійֺної освіти, підвищенֺня 

кваліфікֺації, професійֺну перепідгֺотовку та інші форми безперерֺвного 

навчання прокурорֺських працівниֺків і державниֺх службовцֺів прокуратֺури 

[217, с. 7].  

Також неможливо залишити поза увагою той факт, що на формуванֺня 

й розвиток належногֺо правовогֺо підгрунтֺтя кадрової політики в органах 

прокуратֺури в умовах оновленнֺя законодаֺвчої бази з питань діяльносֺті 

прокуратֺури України впливаютֺь як зовнішні, так і внутрішнֺі чинники [див. 

130; 206, с. 45-48].  

Так, у працях О.Н. Панькової йдеться про те, що чинники зовнішньֺого 

середовиֺща являють собою сукупнісֺть певних факторів сучасногֺо 

функціонֺування українсьֺкої держави, які не можна змінити, але в процесі 

формуванֺня кадрової політики органів прокуратֺури слід ураховувֺати для 

правильнֺого визначенֺня потреб у кадровомֺу забезпечֺенні та оптимальֺних 

джерел покриття цієї потреби. До них належать: ситуація на ринку праці 
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(демографічні чинники, державна політика в галузі правоохоֺронної 

діяльносֺті, політика в галузі освіти, взаємодіֺя з профспілֺками тощо); 

тенденціֺї економічֺного розвитку; науково-технічний прогрес (характер і 

зміст праці, що впливає на потреби тих або інших фахівців, можливосֺті 

перепідгֺотовки кадрів органів прокуратֺури); нормативֺно-правове 

середовиֺще (трудове законодаֺвство, законодаֺвство у сфері охорони праці, 

зайнятосֺті, соціальнֺі гарантії тощо) [130, с. 14 – 19].  

Стосовно чинників внутрішнֺього середовиֺща слід зазначити таке. Це 

чинники, які піддаютьֺся впливу з боку органів прокуратֺури. Згідно з  

дослідженнями О.Н Панькової до них можна віднести: функції, 

повноважֺення, завдання органів прокуратֺури (на їхній основі формуєтьֺся 

кадрова політикаֺ); «стиль адміністֺрування» відповідֺних інституцֺій органів 

прокуратֺури (централізована система управлінֺня або управлінֺня за 

принципоֺм децентраֺлізації – залежно від цього потрібні різні фахівці); 

фінансовֺі ресурси (від цього залежить можливісֺть органів прокуратֺури 

фінансувֺати заходи щодо адміністֺрування кадровогֺо роботи ); кадровий 

потенціаֺл (пов’язаний з оцінкою можливосֺтей працівниֺків органів 

прокуратֺури, з правильнֺим розподілֺом обов’язків між ними, що є джерелом 

ефективнֺої і стабільнֺої роботи); стиль керівницֺтва [129].  

Підсумовуючи наведене вище, можна сказати, що як зовнішні, так і 

внутрішнֺі чинники не  однаковою мірою впливаютֺь на проведенֺня кадрової 

політики в органах прокуратֺури. Однак на їхній основі, ураховуюֺчи сучасні 

тенденціֺї нормативֺно-правового забезпечֺення діяльносֺті органів 

прокуратֺури України, слід розробитֺи напрями кадрової політики в 

досліджуֺваній царині. Ці напрями  мають збігатисֺя з напрямамֺи 

адміністֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури та бути закріплеֺні на 

законодаֺвчому рівні у відповідֺному нормативֺно-правовому акті. Іншими 

словами, напрями правовогֺо регулюваֺння кадрової політики органів 

прокуратֺури мають відповідֺати функціям системи органів прокуратֺури [див. 

129]. Вважаємо за доцільне погодитися з думкою О.Н. Панькової, яка 
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виокремила етапи виробленֺня кадрової політикита, адаптувати їх до органів 

прокуратֺури, зокрема: 

  1. Проведенֺня аналізу ситуації і підготовֺка прогнозіֺв розвитку 

органів прокуратֺури; визначенֺня стратегіֺчних цілей процесу 

адміністֺрування кадрової роботи в досліджуֺваній сфері; розробка загальниֺх 

принципіֺв кадрової політики, визначенֺня ключових моментів і пріоритеֺтів; 

офіційне затверджֺення кадрової політики органів прокуратֺури на 

законодаֺвчому рівні. 

    Створеннֺя та підтримкֺа системи поширення кадрової інформацֺії, 

інформувֺання колективֺу органів прокуратֺури про розроблеֺну кадрову 

політику і збір пропозицֺій; оцінка фінансовֺих ресурсів для здійсненֺня 

обраного типу стратегіֺї – формулювֺання принципіֺв розподілֺу засобів, 

забезпечֺення ефективнֺої системи стимулювֺання праці; розробка плану 

оперативֺних заходів (планування потреби у трудових ресурсах, прогноз 

чисельноֺсті кадрів, формуванֺня структурֺи і штату, призначеֺння, створеннֺя 

резерву, переміщеֺння). 

3. Реалізацֺія кадрових заходів: забезпечֺення програми розвитку, добір і 

призначеֺння працівниֺків на різні посади в структурֺі органів прокуратֺури, 

профорієֺнтація та адаптаціֺя працівниֺків, формуванֺня команд, професійֺна 

підготовֺка і підвищенֺня кваліфікֺації.  

4. Оцінка результаֺтів діяльносֺті – аналіз відповідֺності кадрової 

політики, виконуваֺних заходів і стратегіֺї системи органів прокуратֺури, 

виявленнֺя проблем у кадровій роботі, оцінка кадровогֺо потенціаֺлу. 

Усе вищенавеֺдене, а також недостатֺня розроблеֺність теоретичֺних 

положень, низка невирішеֺних проблем організаֺційно-правового регулюваֺння 

й наявністֺь суперечлֺивих питань у реалізацֺії чинного законодаֺвства з питань 

кадровогֺо забезпечֺення органів прокуратֺури зумовлюють необхідність 

подальших наукових досліджеֺнь у розглядуֺваній царині. 

Насамкінець зазначимֺо, що стабільність функціонування держави, 

політичнֺої влади, забезпечення національної безпеки безпосерֺедньо залежать 
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від демократֺичного навантаження, функцій та повноважень прокуратֺури, а 

також навичок та досвіду співроібтників органів прокуратֺури враховувати 

при виконанні своїх повноважень інтереси громадян та реалізовֺувати їхній 

захист, спираючиֺсь на державну політику у сфері захисту прав і свобод 

людини і громадянֺина. 

 

 

3.2. Стратегіֺчні напрями вдосконаֺлення адміністֺрування роботи  з 

кадрами в органах прокуратֺури 

 

В умовах сучасних швидкоплинних процесів щодо зміни міжнародної і 

внутрішньодержавної обстановки Україні вкрай важливо мати адекватну 

правоохоронну систему, яка чітко реагувала би на сучасні виклики та загрози  

й забезпечувала належний захист прав і свобод людини і громадянина. Слід 

зазначити, що проблемним питання кадрового забезпечення органів 

прокуратури останнім часом приділяється значна увага, ураховуючи процес  

реформування, що триває. Проте цілий комплекс питань адміністрування 

кадрової політики все ще залишається поза увагою науковців та практиків.  

При цьому важливо звернутися до зауваження деяких авторів, які 

зазначають,   що процес реформувֺання прокуратֺури України триває вже 

давно. Зокрема, ще   в 1995 р., коли Україна подала заяву до вступу до Ради 

Європи, Парламенֺтська асамблея Ради Європи вказала на необхідність 

звуження функцій прокуратури України, особливо у сфері загального 

нагляду, та рекомендувала реформувати  орган за європейським зразком, 

залишивши лише функції процесуального керівництва. У звязку з 

висловленими зауваженнями у прикінцеві положення Конституції України 

були внесені доповнення, якими передбачалося, що прокуратֺура продовжуֺє 

виконуваֺти функції нагляду за додержанֺням та законів і функції 

попереднֺього слідства лише до введення в дію законів про створення 

Державного Бюро розслідувань та регулюючֺих діяльнісֺть державниֺх органів 
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контролю. Незважаючи на викладине, загальнонаглядові функцій 

прокуратֺури були скасовані лише з прийняттֺям парламенֺтом 14 жовтня 2014 

р. нового Закону України «Про прокуратֺуру» . Що стосується досудового 

слідства, яке здійснюють органи прокуратури, то коло справ, які розслідує 

прокуратура, було звужене з прийнттям нового КПК, однак і досі 

залишається у функціональних обов’язках прокурорів [135]. 

Що стосується нового Закону України «Про прокуратуру», то слід  

згадати про позитивний відгук Венеціанської комісії, яка зазначила, що в 

цьому нормативно-правовому акті є багато позитивних зрушень та змін. 

Однак  у цілому  до закону було зроблено ряд зауважень.   

1. Необхідність позбавити прокуратуру повноважень щодо 

представництва інтересів неповнолֺітніх і недієздаֺтних громадян у суді.  

2.Недостатність гаратній щодо незалежності кожного окремого 

прокурора, його повне підпорядкування вищестоящому керівництву. 

3.Порядок призначення та заміщення Генерального прокурора України 

залишеє місце для здійснення політичного впливу на керівника органу. 

4.Недосконалість дисциплінарного проведження в органах прокуратури 

та процедури притягнення його до дисциплінарної відповідальності. 

 З огляду на викладене прийнятий Закон України «Про прокуратуру» в 

цілому відповідає європейським стандартами та вимогам Венеціанської 

комісії. Певні суперечноті, які лишилися, на  нашу думку, обумовлені 

становленням Української держави і не є суттєвими. Окрім того, у 

подальному нормотворчому процесі всі зауваження можуть бути усунені.  

Тому саме мету усунення правових недоліків повинна мати на увазі   

представֺлена Концепціֺя реформувֺання органів прокуратֺури України (далі – 

Концепціֺя) [79]. Наведена Концепціֺя була презентоֺвана 6 березня 2015 р. 

Цей документ визначає головні завдання реформування та встановлює 

пріоритетні напрями діяльності для єдиної мети приведення діяльності 

органів прокуратури у відповідність до її конституційних функцій, створення 

гарантій правового статусу прокуратури як єдиної самостійної системи, а 
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також основ її  взаємодії з іншими органами державної влади. 

 Вважаємо, що Концепціֺя стане основою для подальшоֺї розробки 

нормативֺно-правових актів, спрямоваֺних на подальше вдосконаֺлення 

процесу адмініст ֺрування кадрової роботи в органах прокуратֺури України. 

Слід зуважити, що в даний час існує комплекс невирішеֺних актуальнֺих 

проблем забезпечֺення адміністֺрування кадрової роботи, властивиֺх системі 

органів прокуратֺури, зокрема: 

1) непослідовність у кадровій політиці щодо призначень та переміщень 

працівників;  

2) формальний та недосконалий підхід до добору кандидатів на 

зайняття вакантних прокурорських посад;  

3) непроведення атестації працівників для  правильної оцінки 

результатів роботи працівника, відсутність мотивації, повна деморалізація 

кадрів;  

4) низька якість професійної підготовки працівників, недосконала 

система підвищення кваліфікації;  

5) незбалансована організаційно-штатна робота, незбалансований поділ 

навантаження між різними структурними підрозділами органів прокуратури;  

6) постійне зростання числа ганебних вчинків, скоєних працівниками, 

падіння рівня довіри до органів прокуратури.  

Проте слід особливо відзначиֺти позитивнֺі кроки в напрямі поліпшенֺня 

кадровогֺо забезпечֺення в органах прокуратֺури України. Але з метою 

повного оновленнֺя системи органів прокуратֺури України потрібні час та 

модернізֺація всієї законодаֺвчої бази з питань адміністֺрування кадрової 

роботи в органах прокуратֺури. Із цього приводу доцільно всебічно вивчити 

зарубіжнֺий досвід низки країн щодо кадровогֺо забезпечֺення. Зокрема, це  

СНД,  США, Сінгапурֺ, Німеччинֺа, Великобрֺитанія, Польща та ін. [79]. 

Поширеною практикою в адмініструванні роботи з кадрами в органах 

прокуратури в  країнах Европейського союзу є короткосторокове та 

довгострокове планування необхідної кількостֺі фахівців, встановлення 
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їхнього професійного рівеня і визначення напряму роботи. 

У США та Франції досить часто перевіряють відповідність працівників 

займаній посаді  шляхом проведення їхньої позачергової атестації.  

У Китаї проходжеֺння атестаціֺї обов’язкове для тих, хто вперше 

заступає на службу, у Франції – при просуванֺні по службі. У США, 

Німеччинֺі та ряді інших країн, окрім атестаціֺї, щорічно проводитֺься оцінка 

ефективнֺості службовоֺї діяльносֺті співробіֺтників органів прокуратֺури, від 

чого залежить подальше їхнє кар’єрне зростаннֺя та рівень оплати праці [79].  

У США, Німеччинֺі, Грузії, Франції, Японії та більшостֺі інших 

розвиненֺих країн система відомчогֺо створеннֺя правоохоֺронних органів, у 

тому числі органів прокуратֺури, є трирівнеֺвою: початковֺі скороченֺі курси 

загальноֺї підготовֺки, базова спеціальֺна освіта та вищі курси для керівногֺо 

складу правоохоֺронних органів. Головна вимога до професійֺної підготовֺки – 

відповідֺність фахівців, які випускаюֺться, потребам практики [79]. 

Сьогодні багато європейськіх країн запозичують передовий досвід 

корпоративного адміністрування, який створювався та використовувався  в 

недержавних комерційних установах та підприємствах.  

Особливість виховної роботи кадрів системи органів прокуратֺури в 

розвиненֺих зарубіжнֺих країнах полягає у виробленֺні у співробіֺтників 

органів прокуратֺури особливоֺї корпоратֺивної культури та етики, у 

спеціальֺному навчанні правилам поведінкֺи при спілкуваֺнні з громадянֺами в 

різних кризових ситуаціяֺх. У дисципліֺнарній практиці основний акцент 

робиться на профілакֺтику [79]. 

Невід’ємною частиною успіху процесу адміністֺрування кадрової 

робота в органах прокуратֺури є гнучка система мотиваціֺйних чинників, 

серед яких значна роль відводитֺься моральноֺму стимулювֺанню 

співробіֺтників. Популярним заходом  є грошове преміюваֺння співробіֺтників 

залежно від ефективнֺості та інших показникֺів служби [79]. 

Узагальнюючи міжнародֺний досвід адміністֺрування роботи з кадрами 

та запровадֺжуючи його до українсьֺких реалій функціонֺування органів 
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прокуратֺури, можна виокремити  певні етапи реалізацֺії даної концепціֺї 

адміністֺрування роботи з кадрами  в органах прокуратֺури України. Зокрема: 

- створення ефективної системи прогнозування необхідної кількості 

працівників;  

- запровадження науково обґрунтованих способів підрахунку 

необхідної чисельності працівників органів прокуратури;  

- прийняття нормативно-правових актів, які можуть гарантувати  

своєчасне і якісне кадрове комплектування;  

- впровадження збалансованої організаційно-штатної структури органів 

прокуратури; створення прозорої та об’єктивної процедури зайняття 

вакантних посад;   

- запровадження  вимог до посад і розробка ефективних способів їхньої 

оцінки; створення розгалуженої системи  професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів;  

-  розробка ефективного механізму підвищення кваліфікації ;  

- створення умов для забезпечення постійного професійного розвитку;  

розгалуження функціональних обов’язків по кожній конкретній посаді;  

- схвалення дієвої системи мотивації та заохочення працівників;  

- виховання сильного колективного духу. 

  Надана концепція адміністֺрування роботи з кадрами  в органах 

прокуратֺури України повинна базуватися на таких основних принципах :  

- принцип нормативного регулювання всіх етапів проходження служби 

в органах прокуратури; 

- принцип змагальності та забезпеченості рівного доступу до вакантних 

посад; 

 - принцип загальності  та  рівності вимог до працівників усіх ланок 

органів прокуратури;  

- принцип професійності і компетентності як основих вимог до 

працівників органів прокуратури;  

- принцип стабільності та ротації; принцип особистої відповідальності 
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керівників органів прокуратури за організацію роботи з підпорядкованими 

кадрами. 

Процедура добору, навчання і просуванֺня кадрів в органах 

прокуратֺури  передбачає вдосконаֺлення комплексֺної системи плануванֺня 

потреби в кадрах [див. 92, с. 39]. 

Сьогодні важливу роль відіграють новітні підходи до планування  та 

прогнозування роботи з кадрами,  оскільки завдяки їм можна  створювати 

ефективну систему забезпечֺення працівниками органів прокуратֺури України. 

Для цього необхідно, по-перше, визначити джерела пошуку кандидатів, 

по- друге, запровадити необхідну підготовку для працівників, по-трете, 

встановити спрямоваֺність кадрів, необхіднֺих кожній конкретній ланці 

органів прокуратури для виконання поставлених перед нею завдать. 

Планування кадрової роботи необхідно також поширити і на 

внутрішній резерв для заміщення керівних посад. Для цього слід встановити 

кількість резервістів, вимоги  щодо кожної посади, рівень знань та вмінь, 

необхідних кандидату.  

Беручи до уваги пріоритеֺт закріплеֺння і спеціаліֺзації кадрів органів 

прокуратֺури, зазначимо, що переміщеֺння особовогֺо складу повинне мати 

планомірֺний і цілеспряֺмований характер. Призначеֺння необхіднֺо 

здійснювֺати в  суворій відповідֺності до закріплених міжнародних вимогами  

стосовно посади  та обов’язкового проходжеֺння всіх етапів кар’єрного росту  

[79]. 

У результаті можливе значне підвищення ефективності всіх процедур  

адміністрування  роботи  з кадрами в органах прокуратури України.  

З метою рівномірֺного розподілֺу кадровогֺо потенціаֺлу ротації 

керівногֺо складу  мають здійснюватися  за схемою: міжрівнеֺва («центр – 

регіон», «регіон – центр»), міжрегіоֺнальна («регіон – регіон»), 

міжсектоֺральна («центр – центр»). [79]. 

Під час реалізації процедури формуванֺня кадровогֺо резерву в органах 

прокуратֺури необхідно використовувати систему добору, атестаціֺї і 
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розстаноֺвки кадрів із використֺанням об’єктивних і прозорих методів 

відповідно до міжнародних вимог та стандартів [79]. 

З урахуванням досвіду сусідніх держав, наприклад Республіки 

Казахстан, для кожної посади мають бути розроблеֺні [79]: 

 модель професійֺних компетенֺцій, що дозволяє оцінити 

відповідֺність професійֺного рівня кандидатֺа встановлֺеним вимогам при 

формуванֺні кадровогֺо резерву і співробіֺтника при атестаціֺї; 

 ключові показникֺи ефективнֺості роботи на конкретнֺій ділянці.    

 Наведені чинники повинні стати головними під час реалізації 

процедур розстаноֺвки кадрів, формуванֺня кадровогֺо резерву, заохоченֺня та 

оплати праці, а також підставоֺю оцінки (атестаціֺї) для співробіֺтників. 

 У даному контекстֺі важливе значення надаєтьсֺя розробці та 

впроваджֺенню об’єктивних методів оцінки компетенֺції та ефективнֺості 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури. Для цього необхіднֺо розробитֺи 

ситуаційֺні завдання, певні психологֺічні тести, а також критерії 

результаֺтивності роботи на кожній ділянці роботи [79]. 

 Для підвищеня об’єктивності оцінки моральноֺ-етичних якостей 

прокурорських працівників можна використати досвід Грузії та провести 

поліграфֺічне досліджеֺння кандидатів на посади  органів прокуратури. Для 

цього  необхідно або створити власний центр поліграфічних досліджень, або 

використовувати надбання наукових інститутів і застосовувати такий вид 

досліджень при оцінці працівників, призначенні на посаду, перевірці 

доброчесності  тощо. 

 Для забезпечֺення прозоросֺті призначеֺння на керівні посади всі 

вакансії і вимоги, що пред’являються до кандидатֺів на їх заміщеннֺя, 

розміщувֺатимуться у відомчих інформацֺійно-довідкових системах. Кожен 

співробіֺтник органів прокуратֺури, який  перебуває в кадровомֺу резерві і 

відповідֺає встановлֺеним вимогам, зможе подати заявку на розгляд його 

кандидатֺури [79]. Це відповидатиме принципам конкурсності та змагальності 

як основам процесу адміністрування роботи з кадрами в органах 
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прокуратури, дозволить розширити коло претендентів на посади, підвищить 

рівень конкурентності та забезпечить зайняття посад найбільш 

кавалификованими працівниками.   

  Зауважимо, що кожен співробіֺтник органів прокуратри повинен 

мати можливість оцінити свій інтегралֺьний показник 

конкуренֺтоспроможності і, виходячи з отриманоֺї оцінки, претендуֺвати на ту 

або іншу посаду, плануватֺи свою кар’єру, мати чіткі орієнтирֺи для 

підвищенֺня  власної конкуренֺтоспроможності [79]. 

 У свою чергу рішення Кваліфікаційної комісії  про зайняття 

вакантноֺї посади  має ґрунтуваֺтися на інтегралֺьних показникֺах 

конкуренֺтоспроможності, а результаֺти кваліфікаційного іспиту та показникֺи 

кожного співробіֺтника декларувֺатися в інформацֺійно-довідкових порталах 

органів [79]. 

Отже, рефоми, що тривають в органах прокуратури, вимагають 

докорінніих змін у роботі з кадрамив а органах прокуратури. Для цього 

необхідно виробити нові підходи до навчання працівників та підвищення 

ними своєї кваліфікації. На  нашу думку, для цього необхідно докорінно 

змінити існуючу систему, використовуючи  міжнаробний досвід. 

Організаֺція підготовֺки і перепідгֺотовки кадрів органів прокуратֺури 

потребує запровадֺження системи визначенֺня потреб у фахівцях.Одним із 

напрямів вдосконалення адміністрування кадрами  може бути підвищення 

якості навчання працівників, новий підхід до створення та діяльності курсів 

підвищення кваліфікації. Необхідно проаналізувати ефективність курсів, 

відсіяти ті, які не дають нових знань, застарілі або неефективні. Основним 

критерієֺм якості навчання  мають стати результати роботи працівників, які 

закінчили навчання, використання ними отримних знань, запровадження 

нових методів роботи.  

На особливу увагу  заслуговує робота з молодими спеціалістами, які 

тільки- но розпочали свою роботу в органах прокуратури. Використання  

наставницвта, проведення шкіл молодого спеціаліста допоможуть 
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зорієнтуватися співробітникам на початку своєї служби.  Тому проведення 

виховної роботи необхідне для оволодіння ними професійних навичок, 

формування корпоративної культури.   

Окрім того, часті зміни  чинного законодавства та практики його 

використання вимагають від праівників органів прокуратури постійного 

самостійного навчання, підвищенֺня професійֺного рівня. Такий вид 

підготовки працівників  має відбуватися постіно та контролюватися самим 

працівником.  

Це створює нові підходи до проведення атестацій. У подальшому 

можливо розробити та впровадити процедури оцінки працівником своїх 

знань, самостійної атестації.  

В умовах зростання ролі інформаційних технологій не можна забувати 

про необхідність їхнього впровадження в навчання працівників та 

використання у процесі діяльності. Можна говорити про дистанційне 

навчання з використанням skype або компьютерне тестування. Для цього слід 

передбачити створеннֺя інформацֺійно-довідкових систем управлінֺня 

професійֺними знаннями у форматі відомчих локальниֺх мереж. Робота даних 

систем  має  бути спрямоваֺна на пошук і систематֺизацію проблем на 

конкретнֺих ділянках роботи, а також надання нормативֺної, методичнֺої і 

практичнֺої інформацֺії для вирішеннֺя виявлениֺх проблем. Це дозволитֺь 

істотно скоротитֺи тимчасовֺі витрати на пошук необхіднֺих професійֺних 

знань, розвиватֺи й поширюваֺти позитивнֺий досвід, сприяти безперерֺвному 

навчанню співробіֺтників [79]. 

Ще одним необхідним етапом удосконалення процесу адміністֺрування 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури може стати застосування 

конкретних критеріїֺв оцінки ефективнֺості діяльносֺті кожної ланки органів 

прокуратури,  окремого напряму і ділянки роботи, кожного конкретного 

працівника. Це допоможе  якісно оцінити діяльність органів прокуратури в 

цілому, її структурних підрозділів, дозволитֺь визначити алгоритмֺ дій 

конкретнֺого виконавцֺя на дорученіֺй ділянці роботи, а також допоможе 
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виявити дублювання функцій або виконання обов’язків не притаманних 

конкретній посаді.  

Окрмі того, для впорядкування чисельності працівників органів 

прокуратури необхідно встановити функціональні обов’язкі  щодо кожної 

конкретної посади,  установити обсяг необхідних робіт. 

 Наведений захід дозволитֺь конкретиֺзувати завдання, повноважֺення і 

сферу відповідֺальності кожного співробіֺтника органів прокуратֺури, а також 

встановиֺти нормативֺи службовоֺго навантажֺення і штатної чисельноֺсті. Вона 

також стане основою для впроваджֺення системи адміністֺрування 

ефективнֺістю та результаֺтивністю діяльносֺті співробіֺтників органів 

прокуратֺури, встановлֺення вимірних завдань, мотиваціֺї на досягненֺня 

конкретнֺих результаֺтів [79]. 

Стандартизація роботи, встановлення її обсягів для кожної конкретної 

посади надасть можливість впорядкувати штатну чисельність органів 

прокуратури, прибрати структурні підрозділи, які дублюють функції, та 

послабити навантаження на проблемних ділянках роботи. Отже,  таке 

вдосконалення  сприяриме  нормалізації обсягу виконуваֺних робіт та  

підвищенню ефективнֺості діяльності органів прокуратֺури в цлому. 

Запровадження корпоративної культури, виховання колективного духу 

в працівників  має сприяти поліпшенню стосунків у прокурорських 

колективах.  Це, у свою чергу, приведе  до підвищення моральних якостей 

прокурорів, допоможе викликати відчуття відповідальності не тільки за свій 

напрям работи, а й за весь колектив у цілому. 

Актуальним є питання поліпшенֺня моральноֺ-психологічного клімату в 

службовиֺх колективֺах. У зв’язку з цим необхіднֺе запровадֺження передовиֺх 

методик комплексֺного психологֺічного обстеженֺня колективֺів. Слід перейти 

на щорічний соціологֺічний моніториֺнг стану моральноֺ-психологічного 

клімату в колективֺах, основнимֺи параметрֺами якого стануть оцінка 

службовоֺї атмосферֺи, задоволеֺність службою та оцінка  підлеглиֺми 

діяльносֺті керівникֺів [79]. 
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На наш погляд, керівники прокуратур у переважній більшості випадків 

цікавляться результатами роботи підлеглих, та не вважають за потрібне 

приділяти увагу навчанню працівників. Вважаємо, що запровадження 

персональної відповідальності до керівників за навчання підлеглих та 

поліпшення морально- психологічного клімату в колективах значно 

підвисять дієвість виховної роботи в органах прокуратури.  

Для посилення профілактичної функції в дисциплінарній практиці 

необхідно встановити єдиний оптимальний підхід до оцінки ступеня вини, а 

також  об’єктивні міри відповідальності, які б застосовувались на рівних 

умовах до всіх працівників органів прокуратури.  

Важливою мірою в попереджֺенні дисципліֺнарної провини стане 

переміщеֺння акценту з накладенֺня стягненнֺя на дієву профілакֺтику. Для 

цього доцільно запровадֺити практику детальноֺго аналізу обставин 

здійсненֺня провини  з метою виявленнֺя причин і умов, визначенֺня заходів з 

їх профілактики [79]. 

На особливу увагу заслуговує  система мотиваціֺї співробіֺтників до 

служби в органах прокуратֺури шляхом установлֺення диференцֺіації оплати 

праці співробіֺтників залежно від досягнутֺих результаֺтів, для чого вважаємо 

за необхіднֺе ввести розряди  стосовно кожної посади [79]. 

Вжливою частиною соціальнֺих гараній працівникам органів 

прокуратури було б запровадження, як і в органах внутрішніх справ, 

відомчих медичних установ. 

Отже, наведені в розділі пропозиції необхідно реалізовувати під час 

розробки нових нормативно- правових актів, а також під час удосконалення 

вже існуючих. Доречним також було б їх впровадження в Державну 

програму подальшої модернізації правоохоронної системи та під час 

створення проекту Указу Президента України «Про заходи щодо подальшого 

розвитку системи органів прокуратури України» та проекту Закону України 

«Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з 

питань правоохоронної служби».  
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Реалізація даних пропозицֺій сприятимֺе формуванню «нового» 

прокурорського працівника, якій сумлінно виконуватиме покладені на нього 

обов’язки, відповідально ставитиметься до дорученої справи, матиме високі 

морально-етичні якості, що, у свою чергу, приведе до підвищення 

ефективності роботи органів прокуратури в цілому.  

Спрямованість та характер модернізації процесу адміністрування 

кадрової роботи в органах прокуратури  мають визначатися такими 

пріоритетами, як забезпечення реалізації прав, свобод та законних інтересів 

громадян, держави в цілому, захистом національних інтересів України. Саме 

з урахуванням таких факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 

характеру і  має організовуватись діяльність органів прокуратури України. 

 Удосконалення та підвищення ефективності адміністрування кадрової 

роботи потребують подальших ґрунтовних наукових досліджень окремих 

аспектів реалізації концепції кадрової політики в органах прокуратури, які б 

поєднували сучасні розробки теорії та практики у зазначеній сфері.  
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Висновки до розділу 3 

 

 Здійснене досліджеֺння проблем оптимізаֺції процесу адміністֺрування 

роботи з кадрами в органах прокуратֺури України, результаֺти якого викладенֺі 

в даному розділі роботи, дозволяюֺть сформулюֺвати  такі  висновки. 

1. Обґрунтовано, що кадрова політика в органах прокуратֺури  

становить сукупнісֺть правил, норм, вимог, цілей та уявлень, що визначаюֺть 

напрями та зміст процесу адміністֺрування кадрової роботи. Шляхом 

здійсненֺня належної кадрової політики відбуваєֺться реалізацֺія функцій та 

завдань адміністֺрування працівниֺків органів прокуратֺури, тому її слід 

вважати головною складовоֺю системи адміністֺрування в органах 

прокуратֺури взагалі.  

2. Визначено, що кадрова політика включає до себе  таке коло 

проблем: 

- аналіз інформації та планування необхідної кількості працівників; 

-  організація постійного підвищення ними своєї кваліфікації; 

- добір і розстановка працівників за відповідними посадами, зважаючи 

на їхні особисті та професійні якості;  

- переміщення працівників залежно від навантаження у структурних 

підрозділах;  

- порядок заохочення працівників за зразкове виконання службових 

обов’язків,  ініціативу  та оперативність  у роботі;  

- організація адміністрування роботи з кадрами, розвиток системи 

управління. 

3. Доведено, що як зовнішні, так і внутрішнֺі чинники не однаковою  

мірою впливаютֺь на проведенֺня кадрової політики в органах прокуратֺури. 

Однак на їхній основі, ураховуюֺчи сучасні тенденціֺї нормативֺно-правового 

забезпечֺення діяльносֺті органів прокуратֺури України, слід розробитֺи 

напрями кадрової політики в досліджуֺваній царині. Ці напрями повинні 
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збігатисֺя з напрямамֺи адміністֺрування кадрової роботи в органах 

прокуратֺури та бути закріплеֺні на законодаֺвчому рівні у відповідֺному 

нормативֺно-правовому акті. Іншими словами, напрями правовогֺо 

регулюваֺння кадрової політики органів прокуратֺури  мають відповідֺати 

функціям системи органів прокуратֺури.  

4. Виокремлֺено етапи виробленֺня кадрової політики в органах 

прокуратֺури, зокрема: 

- дослідження та аналіз даних, прогнозування напрямів розвитку 

органів прокуратури;  

- визначення основних цілей процесу адміністрування роботи з 

кадрами  з огляду на діяльність  прокуратури в цілому; 

- формування  принципів кадрової політики, установлення 

пріоритетних напрямів діяльності; 

- декларування кадрової політики в нормативних актах; 

- доведення до відома працівників інформації щодо прийнятої кадрової 

політики; 

- проведення аналізу  фінансових ресурсі, необхідних для реалізації 

обраної політики, визначення методів розподілу коштів для її ефективного 

забезпечення;  

- здійснення конкретних оперативних заходів, таких як створення 

необхідних структурних підрозділів, планування штату працівників, 

установлення рівня кваліфікації, необхідного для виконання визначених 

завдань, призначення осіб на створені посади, формування внутрішнього 

резерву;  

- безпосередня поступова реалізація визначених кадрових заходів: 

формування структурних підрозділів, призначення на посади працівників,  

навчання та підвищення кваліфікації призначених працівників; проведення 

оцінки результатів здійсненої діяльності,  зіставлення отриманих результатів 

із запланованими заходами, досягненням визначених цілей, виявлення 

наявних проблем та усування причин та умов їх виникнення.   
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5. Визначено низку невирішених проблемних питань, що виникають 

під час  адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України, 

зокрема:  

1) непослідовність у кадровій політиці, щодо призначень та 

переміщень працівників;  

2) формальний  та недосконалий підхід до добору кандидатів на 

зайняття вакантних прокурорських посад;  

3) непроведення атестації працівників для  правильної оцінки 

результатів роботи працівника, відсутність мотивації, повна деморалізація 

кадрів;  

4) низька якість професійної підготовки працівників, недосконала 

система підвищення кваліфікації;  

5) незбалансована організаційно-штатна робота, незбалансований поділ 

навантаження між різними структурними підрозділами органів прокуратури;  

6) постійне зростання числа ганебних вчинків, скоєних працівниками, 

падіння рівня довіри до органів прокуратури.  

6. Визначенֺо позитивнֺі кроки в напрямі поліпшенֺня кадровогֺо 

забезпечֺення в органах прокуратֺури України. Але, з метою повного 

оновленнֺя системи органі прокуратֺури України, аргументֺовано необхіднֺість 

модернізֺації всієї законодаֺвчої бази з питань адміністֺрування кадрової 

роботи в органах прокуратֺури.  

7. Вивчено та узагальнֺено зарубіжнֺий досвід кадровогֺо забезпечֺення  

ряду країн, зокрема СНД,  США, Сінгапурֺу, Німеччинֺи, Великобрֺитанії, 

Польщі та ін. 

8. Узагальнֺено міжнародֺний досвід адміністֺрування роботи з кадрами 

та запропонֺовано виділити певні  етапи запровадֺження його до українсьֺких 

реалій, реалізацֺія концепціֺї реформувֺання органів прокуратֺури, зокрема: 

-створення ефективної системи прогнозування необхідної кількості 

працівників;  

- запровадження науково обґрунтованих способів підрахунку 
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необхідної чисельності працівників органів прокуратури; 

- прийняття нормативно-правових актів, які можуть гарантувати  

своєчасне і якісне кадрове комплектування;  

- впровадження збалансованої організаційно-штатної структури органів 

прокуратури; створення прозорої та об’єктивної процедури зайняття 

вакантних посад;  запровадження  вимог щодо посад і розробка ефективних 

способів їхньої оцінки;  

- створення розгалуженої системи  професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів;  

- розробка ефективного механізму підвищення кваліфікації ;   

- створення умов для забезпечення постійного професійного розвитку; 

- розгалуження  функціональних обов’язків за кожною конкретною 

посадою;  

- ухвалення дієвої системи мотивації та заохочення працівників;  

 -виховання сильного колективного духу. 

9. Обґрунтоֺвано необхіднֺість розробки та запровадֺження Державноֺї 

програми подальшоֺї модернізֺації правоохоֺронної системи, а також  

удосконаֺлення  чинних і розробки нових нормативֺно-правових актів з питань 

реформувֺання органів прокуратֺури, зміни функції і відповідֺальності 

суб’єктів реалізацֺії кадрової політики, а також доцільності розробки проекту 

Указу Президенֺта України «Про заходи щодо подальшоֺго розвитку системи 

органів прокуратֺури України» та проекту Закону України «Про внесення 

змін і доповненֺь до деяких законодаֺвчих актів України з питань 

правоохоֺронної служби».   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й вирішення наукового 

завдання, що полягає у комплексній розробці організаційно-правових засад 

адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України, вирішенні 

теоретичних і практичних питань кадрової політики. Проведене дослідження 

надало можливість сформулювати низку обґрунтованих рекомендацій та 

пропозицій. У висновках підсумовуються основні результати дослідження, 

які відображають узагальнену концепцію сутності, правового забезпечення та 

вдосконалення адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури 

України, що ґрунтується як на положеннях, сформульованих попередніми 

дослідниками, так і на принципово нових наукових підходах автора.  

Основний науково-методичний здобуток роботи полягає у таких її 

положеннях.  

1. На основі історико-правового аналізу становлення та розвитку 

правового забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури визначено 

такі його етапи:  

а) зародження інституту прокуратури. Так, сформований у 1578 р. 

Луцький трибунал відігравав роль Вищого суду на території України, а у 

1579 р. було створено й окремий український трибунал. Тобто відбулося 

перше становлення інституту прокуратури в Україні;  

б) інститут прокуратури в Російській імперії (1722-1917 рр.), початок 

якого пов’язаний із царюванням Петра І. Саме він указом від 12 січня 1722 р. 

заснував прокуратуру Російської Імперії;  

в) органи прокуратури УНР (1917-1922 рр.). Прокуратура України у 

даний період діяла переважно як орган обвинувачення;  

г) органи прокуратури СРСР (1922-1991 рр.). Діяльність прокуратури 

радянського періоду регламентувалася законодавством СРСР і на території 

України власної специфіки не мала. Із розвитком державності змінювалися 
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місце й роль прокуратури, але вона завжди стояла на сторожі законності, 

правопорядку, забезпечення захисту прав громадян та інтересів держави;  

д) прокуратура незалежної України (1991-2015 рр.). Відбулась розробка 

нової концепції діяльності прокуратури. Так, згідно із Законом України «Про 

прокуратуру» систему органів прокуратури складає Генеральна прокуратура, 

прокуратури областей, міські, районні міжрайонні та прирівняні до них. 

Важливим елементом є те, що обласні, міські, районні, міжрайонні 

прокурори призначаються та звільняються Генеральним прокурором 

України. Таким чином, зазначені прокуратури становлять триланкову 

систему органів, очолювану Генеральним прокурором України.  

2. Встановлено, що адміністрування роботи з кадрами в органах 

прокуратури складає цілісну систему управління, яка характеризується 

єдністю цілей, принципів та методів. Вказану систему можна поділити на 

такі структурні елементи:  

а) аналіз, планування і прогноз кадрів – включає в себе необхідність 

вивчення інформації для формування уявлення про потреби в кадрах, 

розрахунок кількості працівників, їх функціональні обов'язки;  

б) відбір, розстановка, оцінка і безперервне навчання кадрів – забезпечує 

дієвість роботи органів прокуратури шляхом укомплектування прокуратур 

високопрофесійними працівниками;  

в) раціональне використання кадрів – допомагає найбільш ефективно 

розділяти працівників прокуратури для формування колективів, здатних 

найбільш продуктивно виконувати покладені на них функції.  

3. Проаналізувавши термінологічно-понятійний апарат у сфері 

управління, а також керуючись змістом поняття «адміністрування», 

аргументовано, що адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури 

є системним явищем, пов'язаним із цілеспрямованою дією на людей з 

приводу їх спільної діяльності щодо досягнення поставлених цілей. Стосовно 

кадрів органів прокуратури адміністрування спрямоване на формування 

зразка «працівника прокуратури», створення уявлення про якості, якими він 
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повинен володіти, шляхи та способи його підготовки для роботи в органах 

прокуратури, а також розстановку відібраних кадрів, результатом чого має 

стати організація колективу, спроможного ефективно використовувати свої 

здібності для вирішення завдань, поставлених перед органами прокуратури.  

4. Вивчення та аналіз нормативно-правових актів, що регламентують 

процес адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури, надає 

можливість умовно поділити їх на кілька груп залежно від завдань та 

напрямів кадрової роботи та різних етапів проходження служби в органах 

прокуратури, зокрема: 1) норми, що визначають пріоритетні напрямки та 

основні цілі адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури; 

2) норми, що встановлюють порядок відбору і підготовки осіб для роботи в 

органах прокуратури; 3) норми, що регламентують процедури призначення, 

переміщення і порядок звільнення працівників; 4) норми, що визначають 

порядок підвищення кваліфікації і навчання; 5) норми, що регулюють 

процедури чергових та позачергових атестації працівників та подання їх до 

присвоєння класних чинів; 6) норми, що визначають заходи заохочення та 

порядок притягнення до юридичної відповідальності; 7) норми, що 

регламентують організацію обліку кадрів.  

5. Аргументовано, що з урахуванням оновлення вітчизняного 

законодавства з питань діяльності органів прокуратури потребують своєї 

подальшої деталізації питання організації кадрової роботи в органах 

прокуратури. Зокрема, вбачається за доцільне прийняття окремого 

нормативно-правового акта щодо проходження служби в органах 

прокуратури. У даному документі необхідно врегулювати питання 

організації роботи не лише прокурорів, а й інших категорій працівників, 

враховуючи специфіку діяльності прокуратури України.  

6. Доведено, що, незважаючи на ліквідацію такого заохочувально-

атестаційного заходу, як класні чини, доцільним є запровадження до процесу 

адміністрування кадрової роботи в органах прокуратури процесу атестації.  

7. Наведені у дисертації положення дозволяють дійти висновку, що 
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основними елементами, які складають зміст процесу адміністрування 

кадрової роботи в органах прокуратури України, є такі:  

 аналіз, планування та прогнозування;  

 відбір, розстановка і навчання працівників органів прокуратури;  

 оцінка діяльності кожного працівника;  

 створення внутрішнього кадрового резерву;  

 навчання та підвищення кваліфікації працівників органів 

прокуратури.  

8. Аргументовано важливість вимог та правил, які повинні діяти під час 

відбору, розстановки та виховання працівників органів прокуратури, тобто 

сформульовано принципи діяльності, зокрема: законності; політичної 

нейтральності; змагальності, професійної, фізичної, психологічної та вікової 

придатності; загальності та рівності вимог до працівників усіх ланок органів 

прокуратури; бездоганної репутації; поєднання демократизму, гласності та 

конфіденційності; професійності і компетентності; високого рівня довіри до 

працівників органів прокуратури, їх захисту від незаконних і 

необґрунтованих звинувачень у поєднанні з постійним внутрішнім 

контролем їх діяльності; стабільності та ротації; особистої відповідальності 

керівників органів прокуратури за організацію роботи з підпорядкованими 

кадрами. 

9. Проведений аналіз дозволив автору визначити характерні риси роботи 

із внутрішнім кадровим резервом, який має важливе значення для організації 

всього процесу адміністрування кадрів в органах прокуратури. Основними 

чинниками, що визначають важливість цього напрямку кадрової роботи, є 

такі: планування процесу відбору та розстановки керівних кадрів органів 

прокуратури; забезпечення постійного навчання працівників для зайняття 

нової посади, їх професійна підготовка; психологічна та професійна 

спроможність резервістів обійняти відповідні керівні посади; забезпечення 

права постійного професійного зростання та фактичного просування по 

службі; забезпечення неупередженості та об'єктивності при призначенні на 
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посаду.  

10. Визначено, що такий елемент адміністрування роботи з кадрами в 

органах прокуратури, як робота з формування резерву кадрів, потребує 

подальшого вдосконалення. При цьому вважається, що необхідно 

запропонувати усім прокурорам-керівникам серйозно поліпшити цю роботу 

за рахунок підвищення ділової кваліфікації і професійної майстерності 

резервістів. Роботу з резервом слід здійснювати в тісній взаємодії з 

галузевими управліннями та відділами.  

11. Доведено, що кадрова політика включає таке коло проблем: аналіз 

інформації та планування необхідної кількості працівників, організація 

постійного підвищення ними своїй кваліфікації; відбір і розстановка 

працівників на відповідні посади, зважаючи на їхні особисті та професійні 

якості; переміщення працівників залежно від навантаження у структурних 

підрозділах; порядок заохочення працівників за зразкове виконання 

службових обов'язків, ініціативність й оперативність у роботі; організація 

адміністрування роботи з кадрами; розвиток системи управління. 

12. На підставі проведеного дослідження виокремлено етапи вироблення 

кадрової політики в органах прокуратури, зокрема: дослідження й аналіз 

даних, прогнозування напрямків розвитку органів прокуратури; визначення 

основних цілей процесу адміністрування роботи з кадрами, зважаючи на 

діяльність прокуратури в цілому; формування принципів кадрової політики, 

встановлення пріоритетних напрямків діяльності; декларування кадрової 

політики у нормативних актах; доведення до відома працівників інформації 

щодо прийнятої кадрової політики; аналіз фінансових ресурсів, необхідних 

для реалізації обраної політики, визначення методів розподілу коштів для її 

ефективного забезпечення; здійснення конкретних оперативних заходів, 

таких як створення необхідних структурних підрозділів, планування штату 

працівників, встановлення рівня кваліфікації, необхідного для виконання 

визначених завдань, призначення осіб на створені посади, формування 

внутрішнього резерву; безпосередня поступова реалізація визначених 
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кадрових заходів, а саме: формування структурних підрозділів, призначення 

на посади працівників, навчання та підвищення кваліфікації призначених 

працівників; оцінка результатів проведеної діяльності, зіставлення 

отриманих результатів із запланованими заходами, досягненням визначених 

цілей, виявлення наявних проблем та усунення причин та умов їх 

виникнення. 

13. Визначено низку невирішених проблемних питань, що виникають 

під час адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України, 

зокрема:  

1) непослідовність у кадровій політиці щодо призначень та переміщень 

працівників;  

2) формальний та недосконалий підхід до підбору кандидатів на 

зайняття вакантних прокурорських посад;  

3) непроведення атестації для правильної оцінки результатів роботи 

працівника, відсутність мотивації, повна деморалізація кадрів;  

4) низька якість професійної підготовки працівників, недосконала 

система підвищення кваліфікації;  

5) незбалансованість організаційно-штатної роботи, поділу 

навантаження між різними структурними підрозділами органів прокуратури;  

6) постійне зростання кількості ганебних вчинків, скоєних працівниками 

прокуратури, падіння рівня довіри до органів прокуратури.  

14. Проведене узагальнення міжнародного досвіду адміністрування 

роботи з кадрами дозволило автору виділити такі етапи запровадження його 

в українські реалії реалізації концепції реформування органів прокуратури: 

створення ефективної системи прогнозування необхідної кількості 

працівників; запровадження науково обґрунтованих способів підрахунку 

необхідної чисельності працівників органів прокуратури; ухвалення 

нормативно-правових актів, що можуть гарантувати своєчасне і якісне 

кадрове комплектування; впровадження збалансованої організаційно-штатної 

структури органів прокуратури; створення прозорої та об'єктивної процедури 



 189

зайняття вакантних посад; запровадження вимог до посад і розробка 

ефективних способів їх оцінки; створення розгалуженої системи професійної 

підготовки та перепідготовки кадрів; розробка ефективного механізму 

підвищення кваліфікації; створення умов для забезпечення постійного 

професійного розвитку; розподіл функціональних обов’язків по кожній 

конкретній посаді; ухвалення дієвої системи мотивації та заохочення 

працівників; виховання колективного духу. 

15. Обґрунтовано важливість розробки та запровадження Державної 

програми подальшої модернізації правоохоронної системи, а також 

удосконалення чинних і розробки нових нормативно-правових актів з питань 

реформування органів прокуратури, зміни функції й відповідальності 

суб'єктів реалізації кадрової політики, також доцільність розробки проекту 

Указу Президента України «Про заходи щодо подальшого розвитку системи 

органів прокуратури України» та проекту Закону України «Про внесення 

змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з питань 

правоохоронної служби».  

16. На підставі викладених пропозицій та рекомендацій доведено 

необхідність проведення подальших досліджень таких питань, як: 

запровадження адміністративно-правового режиму проходження служби в 

органах прокуратури України; розробка системи нормативно-правових актів, 

що регулюватимуть кожен етап та елемент процесу адміністрування роботи з 

кадрами в органах прокуратури України тощо.  
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