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ВСТУП 

Актуальність теми. У Конституції України визначено, що вищою 

соціальною цінністю держави є людина, її життя, здоров’я, честь, гідність, 

недоторканність і безпека. Утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини – головний обов’язок держави (ст. 3). При цьому, виконання 

даного обов’язку покладається передусім на державний апарат, в систему 

якого входять і органи прокуратури, які функціонують саме з метою 

захисту прав і свобод людини. Ефективна реалізація завдань, які 

покладаються на органи прокуратури, можлива лише за умов сумлінного 

виконання прокурорсько-слідчими працівниками своїх професійних 

обов’язків та дотримання положень дисципліни праці, оскільки порушення 

дисципліни праці прокурорсько-слідчим працівником підриває авторитет 

органів прокуратури України, що в подальшому впливає на роботу даного 

органу. Тому дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників є 

вихідною складовою внутрішньовідомчого нагляду та контролю за 

поведінкою та діяльністю прокурорсько-слідчих працівників органів 

прокуратури України. 

Однак вивченню та аналізу питання щодо дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників приділялось недостатньо уваги. 

Актуальність нашого наукового дослідження зумовлена недосконалістю 

правового регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників, необхідністю виявлення її основних проблем та розробки 

основних шляхів удосконалення, серед яких можна назвати наступні: 

суперечливість законодавства, яке регулює питання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, відсутність законодавчого визначення 

необхідного понятійного апарату у зазначеній сфері, недосконалість 

процедури дисциплінарного провадження тощо. 

Теоретичні та практичні проблеми, що стосується розуміння поняття 

дисципліни праці та дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, 

досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: 
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О.А. Абрамова, М.Г. Александров, О.Т. Барабаш, М.І. Бару, М.Д. Бойко, 

Н.Б. Болотіна, В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, В.В. Жернаков, І.Я. Кисельов, 

М.М. Клемпарський, А.Ф. Коні, С.І. Кожушко, І.В. Лазор, Р.З. Лівшиць, 

Ю.П. Орловський, М.В. Панченко, В.П. Пастухов, A.C. Пашков, 

П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, 

С.М. Синчук, О.В. Тищенко, В.М. Толкунова, М.І. Хавранюк, Н.М. 

Хуторян, В.І. Щербина, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та ін. Разом з тим, 

дослідження, в яких комплексно розкривалися б особливості правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, дотепер 

не проводились. 

Таким чином, актуальність і важливість вивчення правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників та 

необхідність подальшого його вдосконалення, а також потреба наукового 

узагальнення позитивного міжнародного досвіду зумовлюють доцільність 

проведення нашого дисертаційного дослідження. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на кафедрі цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відповідно 

до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10, та у межах 

загальноуніверситетської наукової теми «Актуальні проблеми 

державотворення, правотворення та правозастосування» (державний 

реєстраційний номер 0112U003550), затвердженої 28.05.2012 р., та теми 

кафедри «Проблеми здійснення та захисту прав і свобод суб’єктів 

цивільних, трудових та природоресурсних правовідносин» (протокол від 

22.08.2014 р. № 2). 

Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження 

полягає у визначенні теоретико-правових засад правового регулювання 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, розробленні 
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конкретних практичних пропозицій і наукових рекомендацій щодо 

розвитку й удосконалення нормативно-правового забезпечення в 

зазначеній сфері. 

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких задач: 

– розкрити історико-правовий аспект становлення і розвитку 

правового регулювання дисципліни праці в органах прокуратури; 

– з’ясувати зміст поняття та значення дисципліни праці в діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників; 

– виокремити основні засоби і методи забезпечення дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників; 

– охарактеризувати сучасний стан та особливості правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників в 

Україні; 

– визначити підстави та умови дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників; 

– з’ясувати поняття дисциплінарного проступку як підстави 

притягнення прокурорсько-слідчих працівників до дисциплінарної 

відповідальності; 

– охарактеризувати види дисциплінарних стягнень і порядок їх 

застосування до прокурорсько-слідчих працівників; 

– виявити проблеми та шляхи удосконалення правового регулювання 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників; 

– проаналізувати зарубіжний досвід правового регулювання 

дисципліни праці в органах прокуратури та можливості його використання 

в Україні. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які 

виникають в процесі правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників. 
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Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми 

правового регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників. 

Методи дисертаційного дослідження. Методологічну основу 

дисертаційного дослідження складають як загальнонаукові (метод 

системного аналізу, метод узагальнення тощо), так і спеціальні методи 

(формально-логічний, діалектичний, порівняльний, системно-

структурний). Використання вказаних методів дозволило забезпечити 

комплексне і достовірне виконання поставлених задач, а також зробити 

обґрунтовані висновки та внести пропозиції щодо вирішення 

досліджуваного питання та вдосконалення законодавства в сфері 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. 

Так, у процесі дослідження формування і розвитку дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників використовувався історико-правовий 

метод (підрозд. 1.1). Статистичні методи дозволили проаналізувати 

статистику дисциплінарних порушень дисципліни праці прокурорсько-

слідчими працівниками в процесі їх трудової діяльності (підрозд. 2.2, 1.4). 

Системно-структурний, формально-логічний і порівняльно-правовий 

застосовувалися під час визначення комплексу нормативно-правових 

засобів і заходів, за допомогою яких з’ясовано категоріально-понятійний 

апарат у досліджуваній темі, визначено систему засобів та методів 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, систему 

підстав та умов дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників (підрозд. 1.2, 1.3, 2.1–2.3). Використання структурно-логічного 

методу та моделювання дозволили виявити основні проблеми правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників і 

підготувати пропозиції з удосконалення чинного законодавства (підрозд. 

3.1). Діалектичний та системний методи були застосовані під час 

дослідження сучасного стану законодавства України у сфері правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, а також 
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відповідного зарубіжного досвіду та визначення можливості використання 

його в Україні (підрозд. 1.4; 3.2). 

Нормативно-правову основу дослідження становлять Конституція 

України, міжнародно-правові акти, закони України, акти Президента 

України та Кабінету Міністрів України, а також підзаконні нормативно-

правові акти, які регулюють відносини у сфері організації і 

функціонування дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичного 

застосування норм закону та підзаконних актів, політико-правова 

публіцистика. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є першим комплексним науковим дослідженням у науці 

трудового права теоретичних та практичних проблем правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. За 

результатами дослідження сформульовано ряд наукових положень і 

висновків запропонованих особисто здобувачем. До найбільш значущих 

належать: 

уперше: 

– здійснено етапізацію доктринальних підходів до становлення і 

розвиткуправового регулювання дисципліни праці в органах прокуратури; 

– комплексно охарактеризовано методи забезпечення дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників, до яких слід віднести: метод 

заохочення, метод переконання та метод примусу; 

– визначено чіткий перелік вимог до прокурорсько-слідчих 

працівників, що спрямований на забезпечення належного рівня їх 

дисципліни праці: а)дотримання прокурором та слідчим високих 

принципів морально-правової позиції у відносинах з колегами по службі та 

керівним складом; б)досягнення високого рівня професіоналізму в своїй 

діяльності та постійне його вдосконалення та підвищення; в) ефективне 

здійснення прокурорсько-слідчими працівниками покладених на них 
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професійних обов’язків з урахуванням засад верховенства права, 

законності, суспільної моралі та високої культури; г) формування та 

розвиток у прокурорсько-слідчих працівників почуття відповідальності, 

відданості справі, почуття справедливості, додержання загальнолюдських 

моральних цінностей; 

– визначено основні засади діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, до яких належать: а) гарантування 

незалежності прокурорської діяльності; б) забезпечення захисту їх праці 

від необґрунтованих претензій; в) встановлення морального та правого 

порядку діяльності прокурорсько-слідчих працівників та контроль за ним; 

– сформульовано поняття індемнітету прокурорсько-слідчого 

працівника, яке запропоновано розуміти як неможливість переслідування 

(тобто відповідальності, включаючи і дисциплінарну відповідальність) 

прокурора та слідчого за дії та думки, які вони вчиняють та виражають у 

процесі своєї професійної діяльності, їх правову точку зору по справі, яка 

ґрунтується на нормах матеріального та процесуального права; 

удосконалено: 

– понятійний апарат правового інституту дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, зокрема визначено такі поняття: 

«дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників», «методи 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників», 

«дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчих працівників», 

«поведінка, що плямує звання честь і гідність прокурорсько-слідчого 

працівника»; 

– перелік дисциплінарних стягнень, що застосовуються до 

прокурорсько-слідчих працівників, внаслідок чого запропоновано 

застосовувати до прокурорсько-слідчих працівників такі дисциплінарні 

стягнення: 1) догана; 2) пониження в посаді; 3) заборона на строк до 

одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на 

призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор 
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працює; 4) звільнення з посади в органах прокуратури з позбавленням 

права займати будь-які посади в цьому органі в майбутньому; 

– тлумачення поняття «дисциплінарне провадження щодо 

прокурорсько-слідчих працівників», яке запропоновано розуміти як 

законодавчо регламентований порядок дій уповноваженим на те органом 

(Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників на 

підставі звернення особи з інформацією, в якій містяться відомості про 

порушення прокурором чи слідчим їх посадових обов’язків, вимог щодо їх 

статусу чи присяги; 

– перелік стадій дисциплінарного провадження, який запропоновано 

викласти в наступній редакції: а) службова перевірка даних (заяв, скарг) 

про дисциплінарне провадження на ознаки дисциплінарного проступку; 

б) порушення (відкриття) дисциплінарного провадження за результатами 

перевірки даних по заяві; в) всебічний розгляд та прийняття рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів у дисциплінарному 

провадженні стосовно прокурорсько-слідчого працівника; г) оскарження 

рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження; 

дістали подальшого розвитку: 

– пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, які полягають у: 

1) необхідності прийняття Закону України «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України»; 2) приведенні у відповідність до міжнародних 

стандартів національного законодавства у сфері дисципліни праці та 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників; 3) 

включенні положення про заходи дисциплінарного впливу, які можуть 

застосовуватись до працівників прокуратури, до проекту Закону України 

«Про Дисциплінарний статут прокуратури» та викласти його в наступній 

редакції: «До прокурорсько-слідчих працівників можуть бути застосовані 

такі види дисциплінарного впливу: а) зауваження; б) попередження про 
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неповну службову відповідність»; 4) внесенні змін до Закону України « 

Про прокуратуру»; 

– підхід до визначення основних ознак методів забезпечення 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, до яких слід віднести 

такі: 1) застосовуються в процесі державного управління; 2) впливають та 

стимулюють прокурорсько-слідчих працівників до виконання їх трудових 

обов’язків належним чином; 3) мають спеціальну форму вираження у 

вигляді заходів примусу та заохочення; 4) відповідають певним вимогам, а 

саме: мають тактичний характер, організаційну форму, тобто вони можуть 

бути правилами, нормами чи вказівками; застосовуються до конкретного 

прокурорсько-слідчого працівника під контролем керівника прокуратури; 

5) мають певну дію у часі (короткострокові та довгострокові); 6) володіють 

реальним та гнучким характером дії, що допомагає застосовувати їх як до 

окремої особи, так і до всього трудового колективу прокуратури. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших наукових 

досліджень проблем правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників; 

б) у правотворчості – у процесі вдосконалення законодавства та 

підготовки нових проектів законодавчих актів у сфері дисципліни праці, 

розроблення та прийняття нового Трудового кодексу України та Закону 

України «Про Дисциплінарний статут прокуратури України»; 

в) у правозастосуванні – при використанні рекомендацій і 

пропозицій прокурорсько-слідчими працівниками під час реалізації своїх 

професійних обов’язків; 

г) у навчальному процесі – у вищих юридичних навчальних закладах 

під час викладання навчальних дисциплін «Трудове право», «Дисципліна 

праці», «Організація прокурорської діяльності», при підготовці робочих 
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програм і планів, написанні підручників, навчальних посібників, курсів 

лекцій, проведенні семінарських занять із зазначених дисциплін. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри, а також були оприлюднені на 

наступних конференціях: «Адміністративно-правова протидія корупції» 

(м. Харків, 19 лютого 2015 року); «Дотримання прав людини: сучасний 

стан правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 

5 березня 2015 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у чотирьох статтях, опублікованих у наукових 

фахових виданнях України, одній статті – у науковому виданні іноземної 

держави, а також в двох тезах доповідей і повідомлень на науково-

практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ 

ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1.1 Історико-правовий аспект становлення і розвитку правового 

регулювання дисципліни праці в органах прокуратури 

Важливе значення для юридичної науки при дослідженні державно-

правових явищ має історичний метод, відповідно до якого державно-

правова дійсність розглядається як така, що постійно змінюється в часі та 

просторі. Тому розгляд того чи іншого питання можливий лише у випадку 

дослідження всього історичного розвитку. Таке дослідження дозволить 

визначити періоди розвитку й особливості дисципліни праці та розкрити ті 

економічні, правові й соціальні фактори, які вплинули на зміни у 

правовому визначенні даного поняття в різні часи. 

З того часу, як Україна стала незалежною та самостійною державою, 

минуло понад два десятиліття, протягом яких багатовікова ідея 

національної державності отримала реальний зміст та чітке спрямування. 

Коли було обрано напрямок на створення правового демократичного 

суспільства, головним завданням для нашої держави стало забезпечення 

правопорядку та законності. Але і наразі тривають процеси реформування 

в різних сферах. Реалізація реформ не оминула й органи прокуратури 

України. Ці реформи сприятимуть забезпеченню на практиці вирішення 

комплексу організаційний, кадрових та управлінських питань зсередини. 

Однак процес становлення та формування демократичних засад правової 

держави зайняв досить тривалий проміжок часу та був нелегким. Вивчення 

всіх особливостей процесів формування органів прокуратури, правової 

бази їх діяльності та становлення регулювання дисципліни праці можливе 

шляхом історико-правового дослідження. 

Органи прокуратури мають власний історико-правовий процес 

становлення та діяльності. Виникнення та функціонування інституту 
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дисципліни праці в органах прокуратури займає окрему ланку. За 

історичними даними початковим етапом становлення дисципліни праці 

вважають момент виникнення трудових відносин. Саме з часів бурхливого 

розвитку підприємств виникла необхідність у правовому регулюванні 

відносин, пов’язаних з дисципліною праці під час трудової діяльності. 

Нормативна правова база України XIX ст. не визначає такого 

поняття як «дисципліна праці», яке ніде не закріплювалося та не 

досліджувалося. На той час нормативно-правове забезпечення дисципліни 

праці було не таким, яке ми бачимо сьогодні. Незважаючи на це, деякі 

ознаки професійної діяльності прокурорсько-слідчих працівників, які ми 

зараз відносимо до дисципліни праці, були запозичені ще з минулих часів. 

Коли почався процес правового регулювання суспільних відносин, 

з’явилась необхідність у створенні органу, який би забезпечував контроль 

та нагляд за додержанням законів. Як зазначав Генерал-прокурор 

Російської імперії М.В. Муравйов, стародавній світ не виробив і не знав 

інституту прокуратури, але вже в установах давнини і ще більше в 

юридичній свідомості культурних її народів знайшли своє місце й 

визнання задатки цього елемента сучасної юстиції, які через римське право 

дісталися у спадок і наступним епохам [1, с. 48].
 
 

Для кращого історико-правового дослідження становлення й 

розвитку правового регулювання дисципліни праці в органах прокуратури 

пропонуємо виокремити наступні періоди дослідження:  

І період – становлення та формування інституту прокуратури в часи 

Середньовіччя (1300-1722 рр.);  

ІІ період – дисципліна праці прокурорів за часів Російської імперії 

(1722-1917 рр.);  

ІІІ період – дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників за 

радянських часів (1917-1990 рр.); 

ІV період – сучасний період правового регулювання дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників (1991 р. – до цього часу). 



16 

Становлення та формування інституту прокуратури почалось ще в 

часи Середньовіччя. Вперше посада державного чиновника, яка називалась 

прокурором, була запроваджена в середньовічній Франції. За часи 

правління короля Філіпа IV Красивого у 1302 році були законодавчо 

визначено положення про королівських прокурорів у судах. Головним 

призначенням останніх було забезпечення взаємозв’язку між судами та 

короною. У першу чергу, вони захищали інтереси корони. Проте функції 

прокурора були не тільки правовими. Як стверджував російський історик 

В.І. Веретенников, прокурор «є в точному і повному розумінні очима 

короля, через посередництво яких король може стежити за правильністю 

ходу всього державного механізму» [2, с. 27].  

У 1586 році був прийнятий Закон про організацію і діяльність 

прокуратури у Франції, який визначив місце прокуратури в системі 

державних органів, проте жодного закріплення ознак дисципліни праці він 

не містив. Пізніше інститут прокуратури Франції був запозичений 

європейськими державами, такими як Польща та Росія. У ті часи інститут 

прокуратури почав тільки формуватися та розвиватися, тому такого 

поняття як «дисципліна праці прокурорів» не існувало і, відповідно, не 

було жодного законодавчого закріплення правового регулювання 

дисципліни праці. 

Однак на сьогодні еталоном прокуратури західних країн є 

прокурорська діяльність Франції. З часу запозичення Російською імперією 

інституту прокуратури на її території починає формуватися та розвиватися 

посада прокурора. Основоположником прокурорської діяльності в Росії 

вважається Петро І, який Указом «Про посаду Генерал-прокурора» від 12 

січня 1722 року заснував прокуратуру Російської імперії, де було 

закріплено, що «Сей чин, яко око наше и стряпчий о справах державних» 

[1, с. 69]. У той час територія України була складовою частиною 

Російської імперії. Тому за офіційними даними й на її території з даного 

часу також почав діяти орган прокуратури як державний інститут.  
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У XVІІІ ст. Петром І був заснований державний орган по нагляду за 

додержанням законів у діяльності центральних і місцевих органів 

державної влади [3, с. 21], яким і була прокуратура. 18 січня 1722 року до 

того, як відправитися в Персидський похід, Петро І заявив Сенату про 

призначення першого Генерал-прокурора П.І. Ягужинського. «Оце – око 

моє, яким я буду все бачити; він знає мої наміри і бажання, що він за благо 

розсудить, те ви і робіть, і хоча б вам видалось, що він поступає всупереч 

моїм і державним вигодам, ви все виконуйте і повідомте мене про це, 

чекайте мого повеління!» – було наказано сенаторам [4, с. 271-272]. Даною 

заявою Петро Великий надавав П.І. Ягужинському статус першого 

міністра, зберігши номінально й звання Генерал-прокурора Сенату. Також 

Петром І було закріплено принцип поблажливості до помилок у діяльності 

прокурорів. Тим самим він дозволив їм вчиняти певні порушення. Згідно зі 

змінами, які були внесені до Указу від 1722 року «Про запровадження 

посади Генерал-прокурора», закріплювалося те, що краще помилитися з 

інформацією про донос, ніж нічого не сказати. 

У ті часи починає діяти принцип підпорядкування. Так, Генерал-

прокурор підпорядковувався царю, він був «оком государя», всі інші 

підлеглі підпорядковувались Генерал-прокурору та були його «оком 

нагляду». Прокурори мали незалежність у своїй діяльності, однак діяли 

вони лише від імені Генерал-прокурора, під безпосереднім його наглядом і 

керівництвом. Лише цар мав право засуджувати Генерал-прокурора і обер-

прокурора. 

Таким чином, прийняття Указу «Про посаду Генерал-прокурора» 

стало початковим етапом формування органів прокуратури на території 

Російської імперії, в тому числі і тих українських земель, які перебували в 

її складі. Однак жодних згадувань щодо дисципліни праці в ньому не було. 

На той час головним завданням Указу було забезпечення цілісності 

держави та виконання наказів государя. В Указі закріплюються поняття 

щодо підпорядкованості та контролю за виконанням зобов’язань 
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прокурорами та незалежності їх діяльності. Відповідальності за порушення 

прокурором виконання обов’язків також майже не було. Лише цар мав 

змогу вплинути на діяльність прокуратури. 

Однак після смерті Петра І діяльність органів прокуратури 

припиняється, і тільки з 1730 року, в роки царювання Анни Іоанівни, 

прокуратуру відновлюють, але згодом знову скасовують [5, с. 4]. Після 

часу процвітання з приходом до правління Анни Іоанівни для прокуратури 

настав час занепаду. Фактично діяльність прокурорів була зведено до нуля 

й існувала лише на папері. Наступна зміна царевича сприяла поновленню 

прокурорських установ на старих, петровських засадах. 

За часів правління Катерини ІІ значення та роль прокуратури знову 

зростає та посилюється. Були внесені зміни до системи прокуратури та її 

організації. Тепер нагляд у губерніях покладався на трьох осіб: прокурора і 

двох стряпчих при ньому. Один стряпчий був з казенних, інший – з 

кримінальних справ. Таким чином, принцип централізації почав 

підсилюватися. 

Повноваження щодо призначення губернських та інших місцевих 

прокурорів покладалися на Сенат за поданням Генерал-прокурора. 

Призначенням стряпчих при прокурорах також займався Сенат, однак за 

поданням палат. У цілому прокурори й стряпчі мали спільну мету 

діяльності. Ця єдність формувала так званий «принцип єдності», зміст 

якого полягав у тому, що всі вони «єдиним статутом говорять». «У 

випадку необхідності один стряпчий замінює іншого. Прокурори і стряпчі 

загальною думкою вирішують сумнів» [6, с. 25]. 

Протягом усього часу діяльності прокуратури її правове 

регулювання постійно змінювалося та вдосконалювалося. Важливе 

значення мало прийняття Зводу законів Російської імперії. Як писав 

М.В. Муравйов [7], усі перші видання цього Зводу не внесли ніяких 

суттєвих змін у прокурорську установу того виду, якою вона ввійшла із 
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законодавчих робіт епохи Катерини ІІ і Олександра І, і котрі, в свою чергу, 

були лише продовженням починань Петра Великого.  

Необхідно відзначити, що в 1862 році вперше Державною радою 

Російської імперії були прийняті «Основні положення про прокуратуру», 

де визначалися принципи організації й діяльності прокуратури, які діяли 

протягом усього періоду існування Російської імперії. Основними із них 

були: (а) єдність і сувора централізація органів прокурорського нагляду; 

(б) здійснення прокурорами покладених на них повноважень від імені всієї 

системи органів прокуратури; (в) здійснення верховного нагляду в імперії 

Генерал-прокурором (він же Міністр юстиції); (г) сувора підлеглість 

прокурорів нижчого рівня прокурорам вищого рівня; (ґ) незмінюваність 

прокурорів; (д) незалежність прокурорів від місцевих впливів при 

прийнятті ними будь-якого рішення [8, с. 17]. Не залишились поза увагою 

й такі принципи, як повага гідності та дотримання встановлених прав та 

привілеїв, а також розподілення обов’язків та упередженість рішень. 

Указані принципи створили основу діяльності та функціонування 

прокуратури у наш час. Не дарма більшість із них закріплено в 

нормативно-правових актах сьогодення. Саме з моменту створення 

«Основних положень про прокуратуру» починає формуватись основа для 

дисципліни праці та організації діяльності прокуратури. Це проявляється 

насамперед у початку дії принципів, закріплених у «Основних положеннях 

про прокуратуру». Однак на той час поняття «дисципліна праці» в 

правовому аспекті як юридичної категорії не було. Даний проміжок часу 

характеризувався прагненням до зразкової поведінки прокурорів під час 

своєї діяльності та дотримання дисципліни. Прокуратура XІX ст. 

представляла собою урядову установу, яка входила до Міністерства 

юстиції, зокрема до судового відомства, у складі якого воно утворило 

особливе ієрархічне ціле, пов’язане з судовими місцями, але не злите з 

ними [9, с. 36]. 
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Економічний та політичний розвиток Російської імперії 

супроводжувався формуванням трудових відносин. Саме в цей час набуває 

значення інститут дисципліни праці. У нормах Закону «Про нагляд за 

закладами фабричної промисловості й про взаємовідносини фабрикантів та 

робітників» від 3 червня 1886 року та Положення «Про найм на сільські 

роботи» від 12 червня 1886 року [10] містилися ті норми, які в подальшому 

застосовувались як загальні норми дисципліни праці. Так, відповідно до ст. 

18 указаного Закону встановлювався обов’язок адміністрації підприємств 

визначати правила внутрішнього трудового розпорядку, яким повинні 

підкорятися працівники під час трудового процесу. Дані правила повинні 

були оголошуватися всім працівникам для загального відома. Також 

уперше визначались обов’язки працівників у дотриманні порядку свого 

трудового місця, спілкування з колегами та інші обов’язки, які стосувались 

організації процесу колективної праці та збереження майна. 

Вже на той час у нормативно-правових актах визначалося таке 

поняття як «дисциплінарна відповідальність працівника», яка наступала 

через невиконання чи неналежного виконання робітником своїх трудових 

обов’язків. Закон від 3 червня 1886 року, зокрема ст. 30, містив положення 

про вичерпний перелік підстав притягнення до дисциплінарної 

відповідальності, а саме: (1) несумлінна робота, (2) прогул, (3) порушення 

порядку [10]. Даний Закон також визначав такі поняття як «прогул», 

«несумлінні робота», «порушення порядку». Так, під поняттям «прогул» 

визначалась неявка на роботу протягом не менше половини робочого дня. 

У тому випадку, коли особа підпадала під дане визначення, до неї 

застосовувалося дисциплінарне стягнення відповідно до її заробітної 

плати. Значення для застосування стягнення мав час прогулу та заробітна 

плата. Розмір стягнення не міг перевищувати суми триденного заробітку 

працівника.  

Таким чином, санкції за прогул були досить жорсткими навіть для 

того часу. І надалі, у період розвитку в суспільстві капіталістичних 
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відносин, вони ставали ще жорсткішими. Проаналізувавши положення 

Закону, ми дійшли висновку, що розмір стягнення завжди повинен 

відповідати розміру заподіяної шкоди. Тобто, шкода та розмір збитків 

повинні бути пропорційними. 

Відповідно до ст. 33 Закону порушення дисципліни визначалось як 

(1) невчасне з’явлення на роботу або самовільне залишення роботи; 

(2) недотримання в приміщеннях установлених правил безпеки; 

(3) недотримання в приміщеннях чистоти й охайності; (4) спілкування на 

роботі криком, лайкою, сваркою або бійкою; (5) неслухняність; (6) прихід 

на роботу у нетверезому стані; (7) влаштування недозволених ігор на гроші 

(в карти, в орлянку і т.п.); (8) недотримання правил внутрішнього 

розпорядку на фабриці. Санкцією за порушення дисципліни виступало 

стягнення. 

Жодні інші види стягнень не могли застосовуватись до працівників. 

Це говорило про те, що в Законі від 3 червня 1886 року було чітко 

зазначено вичерпний перелік підстав застосування санкцій та вичерпний 

перелік санкцій, які отримували працівники. Визначався перелік обставин, 

які не підпадали під поняття «дисциплінарне порушення праці», а саме: 

«стягнення за прогул не накладається, якщо нез’явлення на роботу 

відбулося внаслідок позбавлення робітника волі, за раптовим розоренням 

від нещасного випадку, внаслідок пожежі, повені, хвороби, позбавляючи 

робітника можливості відлучитись з дому, і смерті або тяжкої хвороби 

батьків, чоловіка, дружини і дітей» [11]. 

Таким чином, загальний розвиток дисципліни праці мав своє певне 

значення й для прокуратури. Саме в цей час формувалася загальна, базова 

основа для розуміння дисципліни праці як правового поняття. Всі 

перелічені вище ознаки дисципліни праці в подальшому застосовувались і 

застосовуються до сьогодні в діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників. Тому ми вважаємо, що саме прийняття Закону «Про нагляд за 

закладами фабричної промисловості й про взаємовідносини фабрикантів та 
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робітників» має хоч і не пряме, однак досить суттєве значення для 

дисципліни праці прокуратури України. 

Часи правління царської прокуратури, до складу якої входила й 

прокуратура України, протривали лише до лютого 1917 року. Після 

революції, яка відбулася у лютому 1917 року, Тимчасовий уряд вирішив 

притримуватися все ж таки правової позиції царизму в питанні 

прокурорської діяльності. З приводу створення нової правової бази 

Міністерство юстиції висловлювалося так: «По можливості зберегти 

існуючі закони та установи надалі до утворення нових Установчими 

зборами» [12, с. 84]. Згідно з історичними даними під час падіння 

Російської імперії, в лютому 1917 року, царський прокурорський нагляд 

разом з судовими установами, інститутами слідчих, присяжних і 

приватних адвокатів були ліквідовані.  

На підставі викладеного вважаємо, що всю історію радянського 

законодавства слід поділити на декілька етапів: (а) післяреволюційний 

період (1917-1922 рр.); (б) довоєнний період (1922-1941 рр.); (в) період 

Другої світової війни (1941-1945 рр.); (г) радянське право дисципліни 

праці прокурорів в період лібералізації радянської суспільної системи 

(1953-1970 рр.); (ґ) період перебудови системи права (1971-1990 рр.). 

Процес приходу радянської влади на територію України зайняв 

певний проміжок часу та був установлений не відразу. Лише у грудні 1917 

року УНР заснувала Прокураторію, а вже на початку січня 1918 року був 

прийнятий спеціальний Закон «Про урядження прокурорського нагляду на 

Україні».  

За радянських часів органи прокуратури були створенні в 1922 році, 

тобто, аж через п’ять років після приходу радянської влади. Під час нової 

економічної політики (НЕП) необхідно було створити орган, який би 

забезпечував законність та порядок у сфері соціального життя. Тому 

виникає думка про створення централізованої прокуратури. 28 червня 1922 

року була заснована Державна прокуратура УСРР відповідно до 



23 

положення «Про прокурорський нагляд», затвердженого ВУЦВК [13, 

с. 203]. М.О. Скрипник був призначений головою Наркомату юстиції й 

одночасно з 10 травня 1925 року вважався і Генеральним прокурором 

УСРР. 

Головні завдання, принципи діяльності та організація роботи 

прокуратури визначалися В.І. Леніним, який вважав, що принципи 

централізації та незалежності діяльності є основоположними для 

прокуратури, тому завзято відстоював їх. Він був проти принципу 

«подвійного» підпорядкування органів прокуратури органам місцевої 

влади [14, с. 197-201]. 

На підтримку принципу «подвійності» підпорядкування виступали 

Л.М. Каганович, А.Б. Каменєв, О.І. Риков, Г.О. Зинов’єв, тобто більшість 

губвиконкомів та органів місцевого самоврядування. Таким чином, 

законопроект Положення про прокурорський нагляд викликав суттєву 

боротьбу прихильників різних точок зору щодо прокурорської діяльності. 

Однак перемогу отримала позиція В.І. Леніна. Суттєвим недоліком було 

те, що більшість принципів організації та діяльності залишилися лише на 

папері та не були реалізовані на практиці, до таких можна віднести 

принцип незалежності прокурорської діяльності. 

Виходячи з норм Положення про прокурорський нагляд, можна 

виокремити наступну систему принципів організації й діяльності органів 

прокуратури в ті часи: (а) публічність – нагляд здійснюється від імені 

держави; (б) безпосередність нагляду за діяльністю в сфері розкриття 

злочинів; (в) призначення на посаду та відкликання з посади; (г) поєднання 

посади Наркома юстиції й окурора Республіки; (ґ) єдиноначальність – 

рішення приймається одноособово; (д) незалежність від місцевих органів – 

здійснює за ними нагляд; (е) єдність – єдина система, взаємозамінюваність, 

однакове правове регулювання; (є) централізація – підзвітність і 

підпорядкованість прокурорів нижчого рівня перед прокурорами вищого. 

Як зазначав М.Ю. Рогинський, «... під централізмом необхідно розуміти не 
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лише організаційну побудову прокурорської системи, а й саму діяльність 

органів прокуратури» [15, с. 49]; (ж) підзвітність Президії ЦВК; 

(з) диспозитивність – можливість вибору у прийнятті рішень; 

(и) забезпечення законності й дисципліни в системі органів прокуратури – 

керівництво й спостереження за діяльністю прокурорів і їх помічників 

покладається на Прокурора Республіки; (і) конфіденційність – зі справами 

особливо таємного характеру знайомиться безпосередньо прокурор; 

(ї) винятковість виконання обов’язків органами прокуратури – такі 

обов’язки не передаються іншим органам, особам; (й) активність у 

здійсненні нагляду за дотриманням законів – прокурори безпосередньо 

наглядають, виявляють порушення й реагують на них [16, с. 33-34]. 

Таким чином, дана система принципів створила певну уяву про 

головні засади внутрішньої організації та діяльності прокуратури. Тобто, 

Положенням про прокурорський нагляд 1922 р. було вперше закріплено 

контроль за діяльністю органів прокуратури, який виник з боку місцевих 

партійних органів, і мав не лише негативний вплив, а й позитивний. Він 

полягав у тому, що такий контроль підвищував рівень відповідальності 

трудової дисципліни та персональної діяльності прокурорів. А це завжди є 

необхідними для підтримання дисципліни праці та функціонування 

системи органів прокуратури. Дане Положення стало основою для 

створення наступних нормативно-правових актів, які стосувалися питань 

про організацію та діяльність прокурорських працівників. 

Значну роль у правовому регулюванні дисципліни праці 

прокурорських працівників відіграв Кодекс законів про працю, який був 

прийнятий 15 листопада 1922 року, хоча окремого розділу «Дисципліна 

праці» він не містив. Певні питання, які стосувалися впливу на 

порушників, були розглянуті в деяких розділах. Головним покаранням на 

той час було звільнення з роботи. Мови про превентивні заходи у разі 

порушення дисципліни не було.  
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Відповідно до розділу VІ Кодексу існувала норма, яка визначала 

право підприємств окремих галузей на створення додаткових законів або 

підзаконних актів, які визначали б правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Відповідно до даної норми кожен окремий округ прокуратури 

мав право на створення власного внутрішнього розпорядку із включенням 

вимог, які стосувалися б дисципліни праці. Проте даного локального 

документа прийнято не було. 

У довоєнний період трудове законодавство постійно змінювалося та 

доповнювалося. Так, постановою РНК СРСР «Про ведення трудових 

книжок» від 20 грудня 1938 року були запровадженні трудові книжки на 

кожного працівника будь-якого підприємства [17]. Таким чином, держава 

забезпечувала контроль, дисципліну та упорядкованість обліку робітників. 

Із початком Другої світової війни регулювання дисципліни праці 

органів прокуратури набуло жорсткого характеру. В період воєнного стану 

на території України значно збільшилася кількість військових прокуратур. 

Згодом на воєнний стан переведено практично всі ланки прокуратури 

республіки. В ці часи поряд із заохоченнями за добросовісне виконання 

своїх завдань, прокурор також міг бути притягнутий до дисциплінарної 

відповідальності, а інколи навіть і до кримінальної. Всі військові 

прокурори за порушення дисципліни праці притягувалися до військового 

трибуналу. 

У період з 1953 по 1969 роки формально єдиним нормативно-

правовим документом, що впорядковував трудові відносини, був КЗпП 

1922 року, який забезпечував правове регулювання дисципліни праці 

прокурорів та суддів. У цей період було прийнято чимало нормативно-

правових актів, які регулювали питання дисципліни праці. Так, нарешті, 

дисципліна праці все більше підтримувалася за допомогою методів 

заохочення та переконання, а не покарання – як раніше. Відбувався перехід 

від жорсткої військової дисциплінарної відповідальності до більш м’якої, 

ліберальнішої. 
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80-90 роки ХХ ст. характеризувалися повним оновленням 

законодавчої бази в сфері правового регулювання дисципліни праці. Так, у 

1971 році був прийнятий новий Кодекс законів про працю, де вперше, 

окремим розділом «Трудова дисципліна» визначалися заходи 

дисциплінарного стягнення (зауваження, догана, сувора догана, 

переведення на нижче оплачувану роботу на строк до трьох місяців або 

переміщення на нижчу посаду на той самий строк, звільнення) [18]. 

Водночас, законодавець не визначав, що даний перелік стягнень є 

вичерпний та передбачав можливість його розширення шляхом 

закріплення у спеціальних законодавчих актах. 

Конституція СРСР 1977 року [19] закріпила головні засади 

організації та діяльності прокурорських органів у наступному періоді, який 

протривав до проголошення незалежності України. Основним Законом 

країни визначався зміст, принципи побудови й діяльності прокурорської 

системи, цілі та завдання прокурорського нагляду, структура органів 

прокуратури, порядок призначення прокурорів від вищої до нижчої ланки, 

строки повноважень прокурорів, відповідальність і підзвітність 

Генерального прокурора СРСР.  

30 листопада 1979 року було прийнято спеціальний Закон «Про 

прокуратуру СРСР», який забезпечував правове регулювання дисципліни 

праці прокурорів. Відповідно до розділу IV ст. 47 Закону визначалися 

поняття заохочення та відповідальності прокурорів за порушення 

дисципліни праці. Так, порядок заохочення, а також притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих прокуратури 

повинен бути встановлений відповідно до Положення, яке затверджується 

Президією Верховної Ради СРСР. За тривалу й бездоганну службу 

працівники органів прокуратури могли бути нагороджені Генеральним 

прокурором СРСР нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури» 

встановленого зразка з одночасним врученням грамоти Генерального 

прокурора СРСР. Порядок представлення до нагородження нагрудним 
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знаком «Почесний працівник прокуратури» визначався Генеральним 

прокурором СРСР [20]. У 1987 році указаний Закон було доповнено 

нормами, що передбачали право прокурорів використовувати як засоби 

реагування на порушення законів приписи і застереження. 

Таким чином, правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників у період з 70-80 роки ХХ ст. характеризувалось 

максимальним наближенням до сучасної моделі нормативного 

регулювання діяльності прокурорсько-слідчих працівників. Були прийняті 

відповідні нормативно-правові акти, що забезпечували регулювання 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, 

визначалися заохочення та стягнення, які могли бути застосовані до них. 

Проте до проголошення незалежності України законодавча база 

діяльності прокуратури постійно змінювалась у зв’язку з об’єктивними 

обставинами. Однак за умов посилення ролі прокуратури зростає значення 

морально-етичних та трудових основ організації діяльності прокурорсько-

слідчих працівників. Уперше питання прийняття спеціального 

нормативно-правового акта, який забезпечив би необхідне правове 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, виникає 

з моменту проголошення незалежності України. 

Чинний Дисциплінарний статут прокуратури було затверджено 

постановою Верховної Ради України 6 листопада 1991 року. Хоча з 2000 

років виникла правова необхідність у затверджені нового статуту, проте, 

відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України, організація і діяльність 

прокуратури є предметом виключно законодавчого регулювання [21]. 

Внаслідок цього автори нового Дисциплінарного статуту вважають за 

необхідне розробити проект та прийняти Закон України «Про 

Дисциплінарний статут прокуратури України», яким і затвердити цей 

документ. 

Щодо необхідності прийняття нового Дисциплінарного статуту 

писав президент Української асоціації прокурорів О.І. Шинальський у 
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листі до науково-методичної ради. Він наголошував: «Якщо й вести мову 

про те, що Дисциплінарний статут має бути прийнятий як законодавчий 

акт, то... треба говорити про доцільність визначення Дисциплінарного 

статуту невід’ємним додатком до нової редакції Закону України «Про 

прокуратуру». Проте, виходячи з вимог законодавчої техніки, існування 

якогось додатку, що має силу закону, до самого закону є сумнівним. Інша 

справа, коли всі дисциплінарні питання будуть відображені в окремому 

структурному елементі самого тексту Закону України «Про прокуратуру». 

Це в принципі можливо, якщо врахувати законодавчу практику багатьох 

інших країн» [22, с. 20]. 

На сьогодні рішенням Конституційного Суду України від 22 червня 

2004 року № 1-25/2004 у справі про Дисциплінарний статут прокуратури 

окремо зазначено, що Статут є неналежним нормативно-правовим актом 

щодо визначення порядку заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників прокуратури, а також працівників 

навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні 

чини (В.Д. Вознюк) та «Статут, затверджений постановою Верховної Ради 

України як нормативно-правовий акт, за формою не є законом, хоча у 

ньому закріплено положення з питань організації й діяльності 

прокуратури, які відповідають п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України. Отже, 

в цьому контексті Статут має бути визнаний таким, що не відповідає 

Конституції України (є неконституційним) повністю...» (П.Б. Євграфов) 

[23]. 

Таким чином, аналізуючи вище наведене, можна зробити висновок, 

що з урахуванням усіх спільних проблем, способів їх вирішення та 

однорідності правового матеріалу, що використовувався при цьому, 

виокремлюють наступні періоди історико-правового становлення та 

розвитку дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників:  

І період – становлення та формування інституту прокуратури в часи 

Середньовіччя (1300-1722 рр.);  
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ІІ період – дисципліна праці прокурорів за часів Російської імперії 

(1722-1917 рр.);  

ІІІ період – дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників за 

радянських часів (1917-1990 рр.): (а) післяреволюційний етап (1917-1922 

рр.); (б) довоєнний етап (1922-1941 рр.); (в) часи Другої світової війни 

(1941-1945 рр.); (г) радянське право дисципліни праці прокурорів у часи 

лібералізації радянської суспільної системи (1953-1970 рр.); (ґ) етап 

перебудови системи права (1971-1990 рр.);  

ІV етап – сучасний період правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників (1991 р. – до сьогодення). 

Як ми вже зазначали, на перших етапах розвитку інституту 

прокуратури такого поняття як «дисципліна праці» взагалі не існувало. 

Проте, разом з розвитком науки виникає правова необхідність визначення, 

закріплення та належного регулювання дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників. Для цього в різні часи приймалися документи, які 

певною мірою врегульовували дане питання, але не достатньо. Навіть на 

сьогоднішній день відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який би 

врегулював питання організації, дисципліни та діяльності прокурорсько-

слідчих працівників прокуратури. Тому першочерговим завданням 

законодавця є прийняття Закону України «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України», який належним чином закріпить правове 

регулювання дисципліни праці та дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників. 

 

 

 

1.2 Поняття і значення дисципліни праці в діяльності прокурорсько-

слідчих працівників 

На сьогодні головною передумовою вдосконалення діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників є підвищення авторитету органів 
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прокуратури України у двох напрямках: (а) серед інших державних органів 

та (б) серед її працівників. Проте навіть з урахуванням того, що кількість 

грубих порушень дисципліни та законності за останні роки зменшується, 

проблема дисципліни праці серед прокурорсько-слідчих працівників усе 

ще залишається досить актуальною. 

Необхідною умовою ефективної роботи в органах державної влади є 

дисципліна праці. Саме вона забезпечує необхідний порядок та встановлює 

правила, якими повинні керуватися працівники при виконанні своїх 

обов’язків. Дисципліна праці виступає невід’ємним елементом 

ефективного функціонування та діяльності будь-якого органу. Поняття 

«дисципліна» не має єдиного підходу у визначенні. Так, у тлумачному 

словнику поняття «дисципліна» трактується як покора, слухняність, 

порядок підпорядкування [24, с. 449]; обов’язкове для всіх членів будь-

якого колективу підпорядкування твердо встановленому порядку [25, 

с. 717]; твердо встановлений порядок, підпорядкування, обов’язкове для 

всіх членів даного колективу [26, с. 545].  

Під визначення поняття «дисципліни праці» в радянській 

енциклопедії розуміють обов’язкове для всіх членів певного колективу 

(громадської або військової організації, для робітників підприємств, 

установ, навчальних закладів) підпорядкування певному порядку, 

передбаченому статутом, правилами тощо [27, с. 481-482]; точне 

додержання всіма організаціями та громадянами встановленого порядку 

[28, с. 85]. 

Поняття «дисципліна» відноситься до поведінки людини в процесі її 

трудової діяльності та має на меті забезпечення узгодженості інтересів 

конкретної людини з державою, колективом на роботі та обов’язками 

перед суспільством. Рівень належної життєдіяльності суспільства та 

держави, в першу чергу, залежить саме від якісної дисципліни, тому саме 

остання забезпечує впорядкованість діяльності людини й гарантує 

повноцінне функціонування суспільства. Дисципліна є обов’язковою для 
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кожної окремої людини та в цілому для всіх громадян, оскільки вона не 

тільки визначає суспільні відносини, а й закріплює їх шляхом застосування 

певних санкцій за її порушення (правові або моральні). 

Вчені різних галузей науки (психології, соціології, економіки та ін. 

наук) досліджують питання дисципліни праці та займаються його 

роз’ясненням. Якщо розглядати дисципліну праці з точки зору психології, 

то в даному випадку об’єктом дослідження виступає суто внутрішня 

готовність людини підкорятися правилам та виконувати їх, а також 

здатність людини порушувати правила. Тобто, психологію цікавить аспект 

поведінки людини у суспільстві. Розглядаючи дисципліну праці з точки 

зору соціології, науковці досліджують значення даного поняття для 

формування цінностей, що сприяють розвитку суспільства на шляху 

матеріального та духовного прогресу. Соціологія, як наука про 

суспільство, визначає роль дисципліни праці в процесі виробництва, 

встановлює її ефективність. Раніше вважалось, що забезпечення 

необхідного рівня правопорядку залежить від матеріальних, фінансових та 

правових умов керівництва. Однак вирішальне значення для зміцнення 

правопорядку в суспільстві залежить від самої людини, її бажання, 

прагнень та життєвих принципів. Таким чином, для соціологічних 

дослідження важливими є мотиви та фактори, що впливають на людину й 

штовхають її на порушення, які навпаки детермінують її перетворення на 

законослухняного громадянина.  

У визначенні питання про з’ясування сутності та змісту поняття 

«дисципліна праці» думку вчених розділились. Одні науковці 

притримуються думки, що дисципліну праці можна охарактеризувати за 

двома аспектами: суб’єктивним та об’єктивним. За першим з них – це 

виконання всіма членами трудового колективу і кожним окремо правил 

трудового розпорядку, а за другим – це завдання, певний порядок дій та 

організація колективу [Див.: 29, с. 126; 30, с. 20; 31, с. 337]. 
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На нашу думку, ця точка зору є правильною та придатною для 

застосування її на практиці. Це пояснюється тим, що поєднуючи 

об’єктивну та суб’єктивну сторони дисципліни праці, можна повністю 

дослідити зміст, значення, функції та юридичну природу поняття 

«дисципліна праці». Перед тим як об’єктивне явище буде реалізовано в 

поведінці людини, воно проходить через її усвідомлення та осмислення, а 

вже потім, як результат сприймається нею. Тому лише у разі поєднання 

об’єктивної та суб’єктивної сторони даного поняття можна забезпечувати 

необхідний рівень організації праці. 

Цілий ряд вчених визначають поняття «дисципліна праці» по-

іншому. Так, наприклад, у науково-практичному коментарі до 

законодавства України про працю під дисципліною праці мають на увазі 

обов’язок роботодавця створювати працівникові умови праці, необхідні 

йому для найбільш ефективного здійснення трудової функції, обов’язок 

працівника – неухильно дотримуватися правил поведінки, встановлені в 

актах держави і на їх основі роботодавцем [32, с. 259]. В.І. Прокопенко 

тлумачить поняття трудової дисципліни як установлений нормами права 

порядок взаємовідносин учасників трудового процесу, який визначає точне 

виконання ними своїх трудових функцій [33, с. 403]. Іншу думку щодо 

визначення поняття трудової дисципліни висловлюють Г.І. Чанишева й 

Н.Б. Болотіна, які пропонують її розуміти як сукупність правових норм, що 

регулюють внутрішній трудовий розпорядок, установлюють трудові 

обов’язки працівників і власників або уповноважених ними органів, які 

визначають заходи заохочення за успіхи у праці та відповідальність за 

винне невиконання цих обов’язків [34, с. 301]. А.І. Денисов, 

М.Г. Александров визначають дисципліну праці як порядок, необхідний 

при будь-якій спільній роботі. Дане визначення підтримує й 

В.І. Нікітінський [Див.: 35, с. 110; 36 с. 37]. 

Таким чином, проаналізувавши дані визначення, ми приходимо до 

висновку, що тлумачення поняття «дисципліна праці» є досить 
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різноплановим та потребує єдиного підходу. Тому, пропонуємо 

дисципліну праці розглядати як систему морально-етичних та законодавчо 

закріплених норм праці, на якій базується порядок взаємовідносин у 

процесі спільної діяльності суб’єктів різних галузей, якій повинні 

підпорядковуватися всі працівники та яка потребує використання методів 

заохочення і примусу задля гарантування необхідного процесу праці. 

Тлумачення поняття «дисципліна праці» є досить проблематичним. 

Для визначення терміна «дисципліна праці прокурорсько-слідчих 

працівників» як правової категорії існують певні труднощі, які пов’язані з 

тим, що в чинних нормативно-правових актах наявні різні його 

трактування. Загальне розуміння дисципліни праці закріплене в Кодексі 

законів про працю. Так, у п’ятнадцяти статтях десятого розділу Кодексу 

досліджуються питання, що стосуються найманої праці, де визначається, 

що обов’язками працівників є: чесно і сумлінно працювати, додержуватися 

трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про 

охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, якому 

кореспондується обов’язок роботодавця створювати умови для зростання 

продуктивності праці, забезпечувати трудову й виробничу дисципліну, 

неухильно додержуватися законодавства про працю і правил охорони 

праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати 

умови їх праці та побуту. 

На відміну від трудового законодавства інших держав (Російської 

Федерації, Республіки Білорусь), в яких закріплений окремий розділ 

«Дисципліна праці» та надається визначення даного поняття, КЗпП 

України не надає трактування цього терміна. Вважаємо, що така 

невизначеність щодо поняття «дисципліна праці» у чинному 

законодавстві, навіть на загальному рівні, ускладнює його точне й 

правильне розуміння.  

У той же час, проект Трудового кодексу України (ст. 360) закріплює 

таке визначення поняття «трудова дисципліна»: «Це обов’язкове для всіх 
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працівників підпорядкування правилам поведінки, які визначені цим 

Кодексом, трудовим законодавством, колективним договором, угодою, 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, нормативним актом 

роботодавця і трудовим договором» [37]. Таким чином, потреба прийняття 

нового Трудового кодексу України є необхідною для забезпечення 

належного правового регулювання дисципліни праці.  

У спеціальному нормативно-правовому акті (Дисциплінарному 

статуті прокуратури України), який регулює діяльність прокурорсько-

слідчих працівників, в ст. 2 визначається, що працівники прокуратури 

повинні мати високі моральні якості, бути принциповими і 

непримиренними до порушень законів, поєднувати виконання своїх 

професійних обов’язків з громадянською мужністю, справедливістю та 

непідкупністю. Вони зобов’язані особисто суворо додержуватися вимог 

закону, виявляти ініціативу в роботі, підвищувати її якість та ефективність 

і сприяти своєю діяльністю утвердженню верховенства закону, 

забезпеченню демократії, формуванню правосвідомості громадян, поваги 

до законів, норм та правил суспільного життя. Будь-які порушення 

прокурорсько-слідчими працівниками законності та службової дисципліни 

підривають авторитет прокуратури, завдають шкоди інтересам держави та 

суспільства [38]. 

У даному випадку нас більше цікавить службова дисципліна, яку 

слід розуміти як сукупність правових приписів, що визначають службові 

права та обов’язки працівників державних органів влади, які передбачені 

Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також як 

додержання обмежень, установлених законодавством з питань 

проходження служби в державних органах. Вона ґрунтується на особистій 

відповідальності працівника. Визначення вказаного поняття необхідне для 

розмежування його з суміжним – «трудова дисципліна». 
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Як зазначає В.І. Щербина, службова дисципліна складається в 

особливій сфері службово-трудових відносин, суб’єктами якої є державні 

службовці. Диференціація названих видів дисципліни пов’язується, перш 

за все, з роботою цієї категорії працівників в органах держави на посадах, 

пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих або консультативно-

дорадчих функцій [39, с. 215]. Так, відповідно до ст. 1 Дисциплінарного 

статуту органів внутрішніх справ України [40] службова дисципліна 

визначається як дотримання особами рядового і начальницького складу 

Конституції й законів України, актів Президента й Кабінету Міністрів 

України, наказів та інших нормативно-правових актів МВС України, 

підпорядкованих йому органів, підрозділів і Присяги працівника органів 

внутрішніх справ України. 

Отже, трудова та службова дисципліни є суміжними поняттями. 

Особливості службової дисципліни праці у тому, що вона регулює питання 

праці спеціально визначеного кола осіб, а саме державних службовців, які 

виконують свої обов’язки у державних органах влади. Таке місце роботи 

як органи державної влади і є визначальним елементом для створення 

спеціальної дисципліни праці – службової.  

Таким чином, ми пришли до висновку, що службова дисципліна – це 

визначені спеціальними державними актами чіткі приписи поведінки 

державних службовців, які вони суворо і точно виконують відповідно до 

положень, закріплених присягою та статутами; порядком і правилами, 

установленими законодавством України; права, повноваження та 

обмеження по посаді, яких вони дотримуються під час виконання своєї 

професійної діяльності.  

На підставі наведеного поняття можна виокремити наступні особливі 

ознаки дисципліни праці в органах прокуратури: (1) є особливим 

різновидом службової дисципліни праці; (2) її спеціальний суб’єкт – 

службова особа, а саме прокурорсько-слідчі працівники прокуратури 

України; (3) має розширене коло підстав (ст. 43 Закону «Про 

nau://254к/96-ВР/
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прокуратуру») для дисциплінарної відповідальності працівників 

прокуратури; (4) регулюється спеціальним законодавством (Законом «Про 

прокуратуру», Дисциплінарним статутом прокуратури України тощо); 

(5) має особливий перелік професійних обов’язків. 

Отже, дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників – це 

визначені державою високі морально-етичні вимоги та чіткі правові 

приписи, що забезпечують організацію та діяльність прокурорсько-слідчих 

працівників, виконання ними правил поведінки та внутрішнього трудового 

розпорядку, гарантують права та визначають підвищені обов’язки 

прокурорсько-слідчих працівників, які піддаються правовій оцінці з боку 

держави та передбачають застосування заходів державного примусу 

(відповідальності) у випадку невиконання визначених законом обов’язків. 

Дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників регулюється 

спеціальними законодавчо-правовими актами та загальним законодавством 

про працю. Правову базу дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників становлять Конституція, закони України «Про прокуратуру», 

«Про захист суспільної моралі» [41], «Про запобігання корупції» [42], 

Дисциплінарний статут прокуратури України, укази Президента України 

та постанови Кабінету Міністрів України з питань, що стосуються органів 

прокуратури, накази Генерального прокурора України, а також Правила 

внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури України, 

які визначаються окремо в кожній прокуратурі.  

Поняття «дисципліна праці» регулюється також і відповідно до 

міжнародно-правових актів, серед яких: Конвенція про захист прав 

людини та основоположних свобод [43], рішення Європейського Суду з 

прав людини, Керівні принципи ООН щодо ролі прокурорів, прийняті на 

Восьмому конгресі ООН у 1990 році [44], Стандарти професійної 

відповідальності та виклади основних обов’язків і прав прокурорів, 

ухвалені Міжнародною асоціацією прокурорів у 1999 році, Європейські 

інструкції з питань етики та поведінки прокурорів (Будапештські 
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принципи), ухвалені Конференцією генеральних прокурорів країн-членів 

Ради Європи у 2005 році [45] та ін. 

З урахуванням специфіки трудової діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників існують певні обмеження їх прав. Так, відповідно до ст. 18 

Закону України «Про прокуратуру» прокурор не може належати до 

політичної партії, брати участь у політичних акціях, мітингах, страйках. 

Перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-

якому органі державної влади, іншому державному органі, органі 

місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних 

виборних посадах [46]. Такі обмеження є обов’язковими, оскільки вони 

гарантують незалежність та неупередженість професійної діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників, що є складовою дисципліни праці. 

Робота в органах прокуратури України потребує високого рівня 

професійної підготовки прокурорсько-слідчих працівників, моральної 

стійкості, високоетичної поведінки. Внаслідок цього, до осіб, які бажають 

стати прокурорами, висуваються суворі критерії відбору, що мають 

моральний, фізичний, віковий та освітній характер. Найбільшу увагу 

приділяють діловим та моральним якостям особи. Так, у Кодексі 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури зазначається, що 

при виконанні службових обов’язків працівник прокуратури має 

дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем 

добропорядності, вихованості й культури. Порушення дисципліни праці, 

непристойна поведінка є неприпустимими для працівника прокуратури й 

тягнуть за собою у відповідних випадках передбачену законом 

відповідальність. Працівник прокуратури повинен використовувати 

довірене йому службове майно бережливо та лише за призначенням [47]. 

Отже, головними складовими елементами дисципліни праці в 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників є:  

а) професійні обов’язки прокурорсько-слідчих працівників, які 

становлять зміст дисципліни праці;  
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б) обов’язок керівного складу прокуратури в забезпеченні 

необхідних умов праці, що сприятимуть ефективності трудової діяльності 

прокурорів, а обов’язок прокурорсько-слідчих працівників у дотриманні 

правил внутрішнього трудового розпорядку та правил поведінки;  

в) чітка визначеність у службових взаємовідносинах між 

прокурорами, слідчими та керівниками прокуратури;  

г) спеціальна система нормативно-правових актів, які визначають 

заходи заохочення за успіхи у праці та відповідальність за невиконання або 

порушення службових обов’язків. 

На жаль, у чинному Дисциплінарному статуті прокуратури 

конкретно не визначено обов’язки прокурорсько-слідчих працівників. 

Тому пропонуємо прийняти Закон України «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України» та закріпити в ньому положення про те, що 

дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників зобов’язує кожного 

працівника, незалежно від посади чи класу, виконувати наступне:  

1) реалізовувати свої права та обов’язки лише з метою захисту прав і 

свобод людини та громадянина, виходячи з того, що ці права та гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави;  

2) здійснювати свою діяльність лише в межах повноважень та у 

спосіб, передбачений Конституцією та чинними законами України;  

3) відразу реагувати на порушення законів усіма можливими 

правовими засобами;  

4) бути ініціативним під час виконання своєї роботі, підвищувати її 

якість та ефективність, а також свій професійний рівень та майстерність;  

5) дотримуватися норм професійної поведінки та етики, 

передбачених Кодексом професійної етики та поведінки працівників 

органів прокуратури, виявляти високі моральні якості, не допускати 

вчинків, що є ганебними для працівника прокуратури, які можуть завдати 

шкоду інтересам держави та суспільства, підривають авторитет 

прокуратури в цілому;  
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6) сприяти утвердженню верховенства закону, формуванню 

правосвідомості громадян, їх поваги до законів, норм і правил суспільного 

життя;  

7) виконувати покладені на них службові обов’язки, а також 

завдання і доручення керівництва належним чином та своєчасно;  

8) дотримуватися встановлених правил, інструкцій, а також порядку 

та умов внутрішнього трудового розпорядку;  

9) не допускати порушення встановлених законодавством обмежень і 

заборон, пов’язаних із проходженням служби в органах прокуратури 

України;  

10) дотримуватися інших вимог, установлених законодавством та 

виданими відповідно до нього відомчими організаційно-розпорядчими 

документами. 

Керівники в органах прокуратури, окрім професійних обов’язків, 

повинні: (1) належним чином організовувати робочий процес підлеглих 

прокурорсько-слідчих працівників та створювати всі необхідні умови 

праці для забезпечення ефективної дисципліни праці, підвищення 

кваліфікації тощо; (2) з повагою ставитись до честі й гідності підлеглих, не 

допускати протекціонізму в роботі з особовим складом; (3) реагувати на 

потреби й запити підлеглих прокурорів та слідчих, боротися з формально-

бюрократичним підходом до керівництва; (4) гарантувати належний стан 

трудової дисципліни, виконання вимог чинного законодавства про 

прокуратуру; (5) забезпечувати гласність та об’єктивність при оцінці 

результатів службової діяльності прокурорсько-слідчого працівника; 

(6) контролювати, щоб усі доручення, завдання та вказівки не виходили за 

межі вимог закону та компетенції підлеглих йому прокурорів і слідчих. 

Отже, з урахуванням перелічених вище вимог дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників прокуратури, ми дійшли висновку, що 

лише ті працівники, які володіють високим рівнем дисциплінованості та 

старанності, відповідають моральним та етичним стандартам, можуть 
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працювати в органах прокуратури України. Дисципліна праці в органах 

прокуратури реалізується шляхом спільної діяльності та зусиль багатьох 

співробітників. Рівень дисциплінованості прокурорів може погіршуватися 

лише у разі вчинення прокурорсько-слідчим працівником 

правопорушення, аморального проступку або порушення вимог Присяги. 

Особливу роль у дисципліні праці відіграє тісний зв’язок працівників між 

собою та їх співпраця з іншими державними органами. Все це в цілому 

створює особливі умови регулювання дисципліни праці в діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників.  

На основі аналізу Закону України «Про прокуратуру», 

Дисциплінарного статуту прокуратури України, наказів Генерального 

прокурора України та практики органів прокуратури ми дійшли висновку, 

що службова дисципліна прокурорсько-слідчих працівників має власні, 

лише їй характерні особливості, головними з яких є:  

а) в основі трудової дисципліни лежить принцип єдиноначальності, 

який забезпечує категоричність та імперативність у реалізації наказів та 

вказівок керівника прокуратури;  

б) особливий порядок притягнення до дисциплінарної 

відповідальності;  

в) особливий порядок оскарження дисциплінарних стягнень;  

в) спеціальний перелік заходів заохочення та спеціальних стягнень. 

Розглянемо більш детально указані особливості дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників.  

Основою діяльності дисципліни праці в прокуратурі є принцип 

суворої єдиноначальності, який виступає необхідною умовою для 

створення належної дисципліни шляхом суворості в єдності волі та 

твердому порядку виконання роботи. Під змістом поняття 

«єдиноначальність» слід розуміти зосередження в одній особі (керівникові 

прокуратури) основних важелів управління. Саме єдиноначальність 

забезпечує боротьбу з неорганізованістю в процесі праці та надає змогу 
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прокурорсько-слідчим працівникам проявити себе з найкращого боку, 

розкрити свої організаторські, вольові здібності та якості, які особливо 

важливі в діяльності органів прокуратури України. 

Указаний принцип забезпечує категоричність та імперативність у 

реалізації наказів та вказівок керівника прокуратури. Вимогою дисципліни 

праці виступає саме необхідний тип поведінки співробітників прокуратури 

у спілкуванні з начальством, колегами та громадянами, що звертаються до 

прокуратури. Тому, категоричність та імперативність наказів і вказівок 

керівника прокуратури забезпечує належне виконання професійних 

обов’язків прокурорами та слідчими.  

До повноважень начальника відноситься контроль за носінням 

службової форми прокурорами, додержанням ними правил дисципліни та 

морально-етичних приписів прокурорської діяльності. Так, відповідно до 

ст. 17 Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури 

публічний характер діяльності працівника прокуратури та перебування під 

постійною увагою з боку суспільства покладає на нього особливі вимоги 

щодо відповідного зовнішнього вигляду. Прокурорсько-слідчий працівник 

під час виконання службових обов’язків має дотримуватися ділового 

стилю одягу, який відрізняється офіційністю, стриманістю, акуратністю, а 

також установленого порядку носіння форменого одягу. Використання 

невідповідної форменої атрибутики та носіння під час служби неохайного 

одягу є неприпустимим. Також у даному правовому акті зазначено, що при 

наданні вказівок та розпоряджень керівний склад органів прокуратури 

повинен керуватися принциповістю та вимогливістю, поєднуючи їх з 

повагою та доброзичливістю. Застосування грубощів чи приниження 

людської гідності своїх колег неприпустиме з боку начальника. 

Керівний склад органів прокуратури повинен: (а) здійснювати добір 

підпорядкованих працівників, об’єктивно враховуючи їх моральні, 

професійні та ділові якості; (б) сприяти творчому підходу працівників 

прокуратури до виконання своїх функцій, заохочувати їх ініціативу, 
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проявляти повагу до висловлюваних ними правових позицій; (в) бути 

справедливим і об’єктивним в оцінці роботи підпорядкованих працівників, 

використовуючи їх моральне й матеріальне стимулювання, у тому числі 

щодо їх просування по службі; (г) не спонукати працівників до виконання 

доручень, які виходять за межі їх службових обов’язків, вчинення 

протиправних дій, не допускати необґрунтованого притягнення до 

дисциплінарної відповідальності, звільнення, створення перешкод у 

просуванні по службі, фактів необ’єктивного підходу до оцінки їх 

професійних, ділових та особистих якостей; (ґ) сприяти утвердженню в 

колективах товариської взаємодопомоги, позитивного морально-

психологічного клімату; (д) забезпечувати додержання підпорядкованими 

працівниками вимог цього Кодексу, зокрема шляхом організації його 

вивчення та практичного застосування. 

Таким чином, розглянувши особливість принципу єдиноначальності, 

який характеризується категоричністю та імперативністю наказів та 

розпоряджень начальників органів прокуратури, ми дійшли висновку, що 

категоричність говорить про безумовність виконання наказів та 

розпоряджень начальників за умов, якщо вони не порушують норми 

чинного законодавства та права особи, а імперативність проявляється у 

відсутності вибору під час виконання того чи іншого розпорядження чи 

вказівки. 

Наступною ознакою дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників є оперативне реагування начальників на порушення підлеглим 

дисципліни. У тому випадку, коли виникло порушення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчим працівником, керівник прокуратури, в першу чергу, 

зобов’язаний указати йому на його службові обов’язки та попередити про 

недопустимість таких дій. У разі серйозного проступку, з урахуванням усіх 

ознак тяжкості вчиненого проступку й ступеня провини, Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів може накласти на винного 

дисциплінарне стягнення. Оперативність у реагуванні на порушення 
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зумовлене підвищеним рівнем дисципліни та обов’язками прокурорсько-

слідчих працівників перед державою та суспільством. 

Наступна ознака службової дисципліни в органах прокуратури 

України – це особливий перелік стягнень та заохочень, які можуть 

застосовуватися до прокурорсько-слідчих працівників за результатами їх 

діяльності. Цей перелік застосовується як до керівного так і рядового 

складу працівників. 

Характерною ознакою дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників є також і те, що її вимоги поширюється на осіб як під час 

трудової діяльності, так і поза її межами. Такі вимоги та підвищений 

інтерес до способу життя прокурорів, їх поведінки в суспільстві та під час 

відпочинку пояснюється високою зацікавленістю звичайних громадян до 

особи, яка займає посаду прокурора. З моменту складання присяги 

прокурора, особа поєднує в собі як звичайного громадянина, так і 

службову особу з високими професійними вимогами та обов’язками. Тому 

навіть під час відпочинку прокурорсько-слідчі працівники повинні завжди 

пам’ятати про свій статус. 

Досягнення дисципліни праці в органах прокуратури можливе у 

випадках вчинення прокурором чи слідчим наступних дій: (а) дотримання 

прокурором та слідчим високих принципів морально-правової позиції у 

відносинах з колегами по службі та керівним складом; (б) досягнення 

високого рівня професіоналізму в своїй діяльності та постійне його 

доповнення й підвищення; (в) ефективне здійснення прокурорсько-

слідчими працівниками покладених на них професійних обов’язків з 

урахуванням засад верховенства права, законності, суспільної моралі та 

високої культури; (г) формування та розвиток у прокурорсько-слідчих 

працівників почуття відповідальності, відданості справі, почуття 

справедливості, додержання загальнолюдських моральних цінностей. 

На сьогоднішній час з розвитком правового суспільства та 

високомеханізованого й автоматизованого виробництва значення 
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дисципліни праці зростає. Тобто, залежно від рівня механізації, 

комп’ютеризації виробничих процесів може змінюватись і продуктивність 

праці працівника. Таким чином, для забезпечення ефективної професійної 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників з боку держави необхідне 

постійне оновлення механізації та комп’ютеризації виробничих процесів в 

органах прокуратури. Також до таких чинників, які негативно впливають 

на дисципліну праці прокурорсько-слідчого працівника, можна віднести: 

часті зміни керівного складу та в законодавстві, які негативно впливають 

на дисципліну праці прокурорсько-слідчого працівника, оскільки 

збільшення чи зменшення повноважень та завдань прокурорів завжди 

відображаються на якості дисципліни праці. Тому законодавцю необхідно 

враховувати дані положення при внесенні змін до спеціальних 

нормативно-правових актів у сфері діяльності прокуратури. 

Таким чином, проаналізувавши поняття «дисципліна праці 

прокурорсько-слідчих працівників», було визначено необхідність його 

законодавчого закріплення. Враховуючи всі особливості праці 

прокурорсько-слідчих працівників, пропонуємо наступне визначення 

даного поняття: «Дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників – це 

визначені державою високі морально-етичні вимоги й чіткі правові 

приписи, які забезпечують організацію та діяльність прокурорсько-слідчих 

працівників, виконання ними правил поведінки та внутрішнього трудового 

розпорядку, гарантують права й визначають підвищені обов’язки 

прокурорсько-слідчих працівників, які мають правову оцінку з боку 

держави та застосування заходів державного примусу (відповідальності) у 

випадку невиконання визначених законом обов’язків».  

При цьому головними завданнями дисципліни праці є: (а) досягнення 

максимальних показників професійного рівня прокурорсько-слідчих 

працівників; (б) забезпечення таких умов, які б стимулювали працівників 

до роботи з віддачею та творчою ініціативою; (в) підвищення 

продуктивності праці й ефективності трудового процесу; (г) гарантування 
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безпечних умов праці під час виконання працівниками своїх трудових 

обов’язків. 

 

 

 

1.3 Засоби і методи забезпечення дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників 

Одним із головних показників успішної діяльності органів 

прокуратури є постійне покращення методів забезпечення дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників. Дана думка ґрунтується на тому, 

що саме за допомогою методів забезпечення дисципліни праці існує 

злагодженість і ритмічність діяльності всього колективу як єдиного 

організму та спрямовується трудовий процес працівників до ефективного й 

професійного виконання практичних завдань, що поставлені перед ними. 

У процесі будь-якої трудової діяльності використовуються різні 

форми й методи, за допомогою яких можна визначити найкращі їх 

сполучення та особливості, що в подальшому забезпечить високий рівень 

дисципліни праці в прокуратурі.  

Під загальним поняттям «метод» слід розуміти сукупність прийомів і 

способів впливу на керований об’єкт для досягнення поставлених 

організацією цілей [48, с. 85]. У загальноприйнятому тлумаченні «метод» 

означає спосіб практичного здійснення чого-небудь [49, с. 320]. 

Розрізняють методи наукових досліджень (або шляхи, способи наукового 

мислення) та методи (або шляхи, способи) багатоманітної практичної 

діяльності. До останніх належать і методи управлінської діяльності [50, 

с. 258]. 

Поняття «методи забезпечення дисципліни праці» в юридичній 

літературі не має єдиного визначення. Проте загальне його тлумачення 

передбачає сукупність способів та прийомів аналізу й оцінки робочих 

ситуацій, використання правових і організаційних форм впливу на 
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свідомість і поводження людей у процесі трудової діяльності [51, с. 174]. 

Методи в дисципліні праці становлять її змістовну сторону. Вони є волею 

держави, конкретизованою певним органом прокуратури в особі 

вищестоящого прокурора в рамках наданих йому юридично-владних 

повноважень [52, с. 180]. Своє завершення процес дисципліни праці 

знаходить у забезпеченні необхідного, цілеспрямованого впливу на 

відповідний об’єкт для ефективності трудової діяльності. В процесі такого 

впливу практично реалізуються цілі, завдання та функції дисципліни [53, 

с. 145]. 

Доцільно зазначити, що методи забезпечення трудової дисципліни, 

як зазначають О.А. Мельничук та О.Ф. Мельничук, – це способи, які 

спонукають працівника і роботодавця до виконання своїх обов’язків, 

передбачених законодавством про працю [54, с. 224]. Згідно з 

методичними рекомендаціями Міністерства юстиції під методами 

забезпечення трудової дисципліни слід розуміти передбачені 

законодавством способи її забезпечення, тобто виконання сторонами 

трудового договору своїх обов’язків [55].  

Таким чином, під поняттям «метод забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників» необхідно розуміти чітко визначені та 

законодавчо закріплені прийоми, способи та засоби активного впливу на 

професійну свідомість прокурорсько-слідчих працівників, їх поведінку та 

моральне відношення до дисципліни праці в процесі їх службово-трудової 

діяльності. 

Всі методи забезпечення дисципліни праці єдині у своїх проявах та 

спрямовані на досягнення єдиної мети, зокрема на (1) дотримання 

встановлених правил дисципліни праці в процесі діяльності прокурорсько-

слідчих працівників; (2) стимулювання прокурорсько-слідчих працівників 

до належного виконання своїх службово-трудових обов’язків; (3) контроль 

за робочих процесом та поведінкою прокурорсько-слідчих працівників; 
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(4) застосування до правопорушника дисциплінарної відповідальності за 

невиконання встановлених правил трудової дисципліни. 

Методи забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників є самостійним поняття та відповідно мають власні, лише їм 

характерні ознаки. Так, до спеціальних ознак належать ті, що: 

(1) застосовуються в процесі державного управління; (2) впливають та 

стимулюють прокурорсько-слідчих працівників до виконання їх трудових 

обов’язків належним чином; (3) мають спеціальну форму вираження у 

вигляді заходів примусу та заохочення; (4) відповідають певним вимогам, 

а саме: мають тактичний характер, організаційну форму, тобто вони 

можуть бути правилами, нормами чи вказівками; застосовуються до 

конкретного прокурорсько-слідчого працівника під контролем керівника 

прокуратури; (5) мають певну дію у часі (короткострокові та 

довгострокові); (6) володіють реальним та гнучким характером дії, що 

допомагає використовувати їх як до окремої особи, так і до всього 

трудового колективу прокуратури. 

На сьогоднішній день на практиці досить часто методи забезпечення 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників не відмежовують від 

інших, близьких за значенням, понять, серед них: 

– соціологічні методи, які слугують для узагальнення та аналізу 

трудової діяльності прокурорсько-слідчих працівників. Вони досить 

широко використовуються керівниками прокуратури під час обробки 

одержаної інформації, необхідної для впорядкування професійних, 

трудових та моральних показників працівників (наприклад, проведення 

опитування чи анкетування та за їх результатами винесення рішення). 

Математичні та графічні методи необхідно використовувати для 

підрахунку певних показників та даних, установлення графіків, розкладів 

та подання звітностей. Вони досить позитивно впливають на 

організованість процесу праці та чітке розподілення повноважень; 
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– методи оптимізації управління або пізнавально-програмуючі 

(системний аналіз, дослідження операцій, моделювання, організаційне 

проектування, сітьове планування, забезпечення належного обладнання 

робочих місць, упровадження комп’ютерів, обчислювальної техніки тощо) 

[56, с. 65]; 

– організаційний метод, який забезпечує організаційно-

стабілізуючий вплив та має на меті нормування та регламентування 

дисципліни праці під час трудової діяльності прокурорів та слідчих. Даний 

метод використовується для розподілу функцій, відповідальності, 

повноважень, прав і обов’язків прокурорсько-слідчих працівників і 

охоплює такі нормативно-стабілізуючі види: порядок, типові та тимчасові 

технологічні схеми та процедури прийняття рішень [48, с. 85]. 

За допомогою організаційного методу забезпечується 

підпорядкованість прокурорсько-слідчих працівників. З урахуванням 

цього, кожен виконує лише свої завдання та звітує перед чітко визначеним 

керівником. Організаційний метод включає в себе також і визначення 

основних, пріоритетних напрямків діяльності. Саме цей метод забезпечує 

контроль за виконанням завдань, які покладаються на працівників [57, 

с. 32]. 

Проаналізувавши дану групу методів, ми дійшли висновку, що їх не 

можна вважати спеціальними методами забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників. Це загальні методи дисципліни праці 

прокурорів та слідчих, які досить тісно взаємодіють зі спеціальними 

методами забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників. 

Відповідно до ч. 1 ст. 140 КЗпП України трудова дисципліна на 

підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням 

необхідних організаційних та економічних умов для нормальної 

високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами 

переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. 
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Аналізуючи ст. 2 Дисциплінарного статуту прокуратури України, ми 

зрозуміли, що дисципліна праці в органах прокуратури досягається у разі: 

(1) створення високої моральної якості роботи прокуратури; (2) здобуття 

принциповості й непримиренності до порушень законів; (3) здатності 

поєднувати виконання своїх професійних обов’язків з громадянською 

мужністю, справедливістю та непідкупністю; (4) особистого суворого 

додержання вимог закону; (5) виявлення ініціативи в роботі; 

(6) підвищення якість та ефективність роботи; (7) сприяння своєю 

діяльністю утвердженню верховенства закону, забезпеченню демократії; 

(8) формування правосвідомості громадян, поваги до законів, норм та 

правил суспільного життя.  

На сьогодні виокремлюють декілька підходів до визначення видів 

методів забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. 

Основними із них є переконання, виховання, примус та заохочення. Щодо 

визначення, які ж методи необхідно застосовувати до працівників 

прокуратури, думки вчених розділилися. Деякі з них визнають лише 

переконання та примус (В.П. Пастухов, Г.Б. Шишко) [Див.: 58, с. 167-169; 

59, с. 482-484] та підтримують точку зору, що переконання є способом 

впливу, який стимулює суб’єкта права до поведінки, що відповідає його 

волі. Правовими засобами реалізації цього методу є заходи заохочення, 

передбачені трудовим законодавством. Примус – це метод впливу, що 

забезпечує вчинення суб’єктом права дій всупереч його волі. Цей метод у 

сфері трудового права знаходить своє вираження в застосуванні заходів 

дисциплінарного впливу [60, с. 293-294]. 

Інші вчені вважають, що поряд з переконанням та примусом повинен 

ще діяти метод заохочення. Даної думки притримується й О.А. Абрамова, 

яка наголошує на тому, що поруч з названими методами виокремлюється 

ще і метод заохочення, як самостійний [61, с. 363-365]. Заохочення – це 

громадське визнання результатів високопродуктивної, високоякісної праці 

працівника, яке реалізується за допомогою вжиття різноманітних заходів 
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заохочення морального чи матеріального характеру, а також шляхом 

надання працюючому певних пільг або переваг. 

І зовсім протилежна, порівняно з попередніми, думка, висловлена 

В.І. Прокопенком [33, с. 320], висновки якого ґрунтуються на тому, що 

згідно з положеннями чинного Кодексу законів про працю на території 

нашої держави діють три методи забезпечення дисципліни праці – 

переконання (виховання), заохочення й покарання. Однак відповідно до 

Дисциплінарного статуту прокуратурою виокремлюються лише два види 

методів забезпечення праці прокурорсько-слідчих працівників – це 

заохочення й покарання. 

Врахувавши всі наведені вище думки науковців, можна зробити 

висновок, що метод переконання, серед усіх інших (заохочення та 

покарання), є найголовнішим методом забезпечення дисципліни праці. 

Аналогічний методу переконання – метод виховання. Обидва ці методи 

діють з метою впливу на прокурорсько-слідчих працівників таким чином, 

щоб вони добровільно виконували розпорядження, накази суб’єкта 

управління. Під час добровільного виконання волі керівника прокуратури 

можливо досягнути взаєморозуміння й свідомого ставлення до 

управлінських рішень, а також єдності в діяльності працівників. 

Переконання досягається за допомогою різних прийомів впливу на волю 

прокурорсько-слідчого працівника, що забезпечує добровільне й якісне 

виконання управлінських рішень. До таких прийомів можна віднести 

ознайомлення, обговорення, демонстрування передового досвіду, 

попередження. Ефективність методу переконання проявляється в тому 

випадку, коли прокурорсько-слідчі працівники виконують норми 

внутрішнього трудового розпорядку завдяки ідейному переконанню в їх 

моральній обґрунтованості та доцільності.  

Деякі з прокурорсько-слідчих працівників прокуратури можуть 

дотримуватися дисципліни праці на роботі лише виходячи з того, що у 

зв’язку з їх порушенням до них можуть застосуватися санкції. Тобто, вони 
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понесуть відповідальність за порушення норм дисципліни праці, що може 

призвести до втрати місця роботи. Однак такий підхід до роботи, особливо 

з боку прокурорсько-слідчого працівника, є, щонайменше, не професійним. 

Отже, без сумніву, прокурорсько-слідчі працівники прокуратури при 

виконанні своїх обов’язків регулюються лише добровільним, свідомим та 

відповідальним відношенням до дисципліни праці. Прокурор та слідчий 

повинен мати чіткий та усвідомлений підхід до виконання нормативно-

правових приписів, які закріплені відповідно до правил внутрішнього 

трудового розпорядку. Посада прокурора вимагає високої організованості 

поведінки від працівника. З моменту розуміння всіх норм внутрішнього 

трудового розпорядку прокурорсько-слідчий працівник вчиняє дії 

правомірно, добровільно, без будь-якого впливу чи примусу ззовні. У 

таких випадках поведінкою прокурорсько-слідчих працівників керує ідея 

щодо того, що саме така поведінка є правильною, корисною як для 

діяльності органу прокуратури в цілому, так і для кожного окремого 

прокурора. 

Стосовно інших методів забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, таких як заохочення та покарання, то з 

урахуванням їх додаткового значення вони можуть застосовуватися лише 

щодо тих прокурорів та слідчих, які вчинили дисциплінарний проступок 

(покарання) або досягли певного успіху в роботі (заохочення). Однак перед 

тим, як використовувати заходи дисциплінарного чи громадського впливу, 

спочатку необхідно використати всі можливі способи переконання й 

виховання [33, с. 403-405]. В.С. Венедіктов також притримується позиції 

щодо використання спочатку всіх можливих способів переконання й 

виховання до прокурорсько-слідчого працівника, а вже потім, у разі їх 

бездієвості, застосовувати заходи дисциплінарного чи громадського 

впливу [62, с. 211]. 

Шляхом аналізу наукових робіт фахівців з даної сфери ми 

встановили, що питання з приводу того, яким чином необхідно 
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розмежовувати методи переконання (виховання) та заохочення, 

залишається ще не дослідженим. У своїх працях такі вчені як 

В.С. Венедіктов, О.А. Абрамова та В.П. Пастухов не проводили поділу між 

цими двома видами методів забезпечення дисципліни праці. Питання щодо 

визначення межі їх діяльності ґрунтується на тому, що якщо переконання є 

методом активного впливу, то яким чином даний вплив буде 

реалізовуватися на прокурорсько-слідчого працівника. Найефективнішим 

засобом впливу на особу є методи заохочення й примусу, тому і доречніше 

було б виділяти саме їх серед усіх вищезазначених, оскільки саме вони 

можуть впливати на переконання у поведінці та свідомості прокурорсько-

слідчого працівника прокуратури з метою дотримання норм внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Окрім досліджуваних нами вище методів забезпечення дисципліни 

праці, такі вчені як Н.Б. Болотіна, С.М. Прилипко й О.М. Ярошенко [Див.: 

63, с. 522; 64; 65, с. 565-567] до переліку методів відносили наступні: 

примус, заохочення, економічний та організаційний. Суть економічного – 

створення механізмів економічної заінтересованості працівників у 

результатах своєї праці, а значить – у зміцненні трудової дисципліни 

(наприклад, матеріальне стимулювання). Створити такі механізми 

покликане цивільне та господарське законодавство. Організаційні методи 

полягають у вдосконаленні організації виробництва в частині управління 

персоналом, що є складовою частиною управління підприємством і має 

бути спрямоване на задоволення як потреб підприємства, так і інтересів 

його працівників і суспільства в цілому (наприклад, координація, 

узгодження, виховна робота та ін.). Праця може бути ефективною в 

комплексі з належною організацією виробництва та управління [64,                    

с. 326-327]. 

Таким чином, з розвитком суспільства й економіки та в умовах 

глобалізації дійсно виникає потреба у виокремленні самостійних методів 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, таких 
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як економічний та організаційний. Завдяки ним у прокурорсько-слідчих 

працівників виникає певна економічна заінтересованість у своїй роботі та 

її результатах, а також належна організованість ефективного управління. 

Це, в свою чергу, забезпечить високий рівень виконання та дотримання 

дисципліни праці, а також посприяє її зміцненню на практиці. 

Аналізуючи метод примусу, можемо зазначити, що його особливість 

у тому, що він формує необхідну поведінку прокурорсько-слідчого 

працівника проти його волі, у разі необхідності. У тому випадку, коли 

працівник прокуратури не бажає добровільно виконувати норми 

дисципліни праці, суб’єкт управління може впливати примусово на 

моральну, матеріальну, організаційну, фізичну, психологічну сферу його 

діяльності. Особливість примусу полягає в тому, що він застосовується 

спеціально уповноваженими суб’єктами управління в межах їх правової 

компетенції (кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів).  

Примус виступає наступним за значенням методом забезпечення 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. Його головні засоби 

– моральні й матеріальні стягнення, обмеження компетенції, 

дисциплінарні, адміністративні та кримінальні покарання. Дисциплінарний 

примус реалізується в формі дисциплінарної відповідальності. У разі 

вчинення прокурором чи слідчим дисциплінарного проступку, тобто 

невиконання або неналежне виконання ними службового обов’язку, вони 

будуть нести дисциплінарну відповідальність. 

В.М. Лавриненко [66, с. 160] та М.К. Якимчук [67, с. 27], виходячи з 

мотиваційної спрямованості та аспектів впливу на інтереси працівників 

прокуратури, виокремлюють прямий (примусовий) та непрямий, керівний 

(переконання) вплив на волю прокурорсько-слідчих працівників. 

Для прямого впливу характерні наступні ознаки: (а) наказовий 

характер безпосередньо начальника, директивність; (б) безпосередній 

вплив на волю прокурорсько-слідчих працівників; (в) відсутність 

вибірковості поведінки при виконанні службових завдань; (г) наявність 
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системи норм та вказівок, які повністю регулюють діяльність 

прокурорсько-слідчих працівників; (ґ) широкий перелік заходів 

примусового характеру (ст. 49 Закону «Про прокуратуру»); 

(д) застосування, за розсудом керівника, стимулюючих заходів до 

прокурорсько-слідчих працівників за точне й неухильне виконання наказів, 

розпоряджень і вказівок прокурора. Застосування заохочувальних заходів 

можливо, навіть за слухняність, готовність виконати будь-який законний 

наказ. 

Особливостями методів непрямого впливу є те, що: (а) в 

управлінських актах передбачено повноваження прокурорсько-слідчих 

працівників на вчинення певних дій; (б) підлеглі працівники мають право 

вибору одного з кількох або навіть багатьох варіантів поведінки; 

(в) законодавчо встановлено автоматично діючий механізм стимулювання; 

(г) вплив здійснюється через переконання прокурорсько-слідчого 

працівника в належній поведінці чи діях. 

Таким чином, такий метод забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчого працівника як примус відіграє важливе значення в 

діяльності органів прокуратури. Особливість його в тому, що він може 

примушувати до вчинення необхідних дій чи поведінки. Тобто, примус – 

це такий метод впливу на дисципліну праці, за якого прокурорсько-слідчий 

працівник здійснює певні дії поза власною волею. 

Щоб краще розглянути проблему визначення методів забезпечення 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників порівняємо 

законодавчі акти інших держав, що стосуються даного питання. 

Наприклад, розглянемо правову базу Російської Федерації та Республіки 

Білорусь. Так, у Трудовому кодексі РФ зазначається лише два види методів 

забезпечення дисципліни праці, а саме заохочення та примус (статті 190, 

191). При цьому в Кодексі, у ст. 189 закріплено обов’язок роботодавців 

щодо створення всіх необхідних умов праці для виконання працівниками 

норм дисципліни праці [68]. Трудовий кодекс Республіки Білорусь має 
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аналогічні закріплення методів, як і в Трудовому кодексі РФ. Так, у ст. 196 

закріплюється метод заохочення за працю, а глава 15 визначає метод 

примусу, який реалізовується через дисциплінарну відповідальність [69]. 

Недосконалість цих двох нормативно-правових актів проявляється у тому, 

що вони не встановлюють окремих статей, які б стосувалися методів чи 

шляхів забезпечення дисципліни праці. Лише шляхом аналізу всього 

нормативного акта можна дійти висновку про їх виокремлення. 

У ст. 140 Кодексу законів про працю України, яка називається 

«Забезпечення трудової дисципліни», визначається, що трудова 

дисципліна на підприємствах, установах та організаціях забезпечується 

такими методами як переконання, заохочення та виховання.  

Більш детально проаналізуємо дисциплінарні статути прокуратур 

зарубіжних держав. Так, у Російській Федерації нормативно-правовий акт, 

що регулює дисципліну праці прокурорсько-слідчих працівників, – 

Федеральний закон «Про прокуратуру Російської Федерації» від 22 

листопада 2006 року та наказ Генерального прокурора РФ «Про 

затвердження та введення в дію Кодексу етики прокурорського робітника 

Російської Федерації та Концепції виховної роботи в системі прокуратури 

Російської Федерації» від 17 березня 2010 року за № 114, а в Республіці 

Білорусь – це Закон «Про прокуратуру Республіки Білорусь» від 11 квітня 

2007 року та Указ Президента РБ «Про затвердження Положення щодо 

проходження служби в органах прокуратури Республіки Білорусь» від 27 

березня 2008 року № 181.  

У Федеральному законі «Про прокуратуру Російської Федерації» 

чітко не передбачені методи забезпечення дисципліни праці прокурорів, 

лише проаналізувавши повністю положення закону, а саме розділ V 

«Служба в органах та організаціях прокуратури. Кадри органів та 

організацій прокуратури», можна встановити, які методи забезпечення 

застосовуються на практиці. Зокрема, до них можна віднести такі види 

стягнень як заохочення та покарання. Проте у п. 6.3 наказу Генерального 
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прокурора РФ чітко зазначено, що в процесі виховної роботи в органах 

прокуратури використовуються різноманітні методи: переконання, 

навіювання, особистий приклад, моральне й матеріальне стимулювання, 

примус [70]. 

Інше закріплення методів забезпечення дисципліни праці прокурорів 

та слідчих міститься в Положенні щодо проходження служби в органах 

прокуратури Республіки Білорусь [71] та в Законі «Про прокуратуру 

Республіки Білорусь [72], де передбачаються лише два методи 

забезпечення дисципліни праці прокурорів – стимулювання та примус. 

Як бачимо, лише в законодавстві РФ міститься положення, яке 

визначає перелік методів забезпечення дисципліни праці прокурорів та 

слідчих. Наявність такої норми є необхідною й для законодавства України. 

Тому доцільно до Закону України «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України» внести норму, яка б визначала поняття методів 

забезпечення дисципліни праці прокурорів та слідчих і передбачала чіткий 

перелік даних методів. 

Таким чином, проаналізувавши різні підходи вчених (Н.Б. Болотіної, 

С.М. Прилипка, В.І. Прокопенка, О.А. Абрамова) до визначення методів 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, ми 

встановили наступне: є три основні методи забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників – заохочення, переконання та примус. 

Наша позиція ґрунтується на тому, що вони є повними, обґрунтованими та 

головними засобами забезпечення виконання дисципліни праці в процесі 

трудової діяльності прокурорів та слідчих у прокуратурі України. 

Окрім методів забезпечення дисципліни праці в діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників, важливу роль також відіграють засоби 

їх реалізації. У правовій літературі під «засобом» розуміють прийом, 

спосіб для досягнення будь-якої мети 73, с. 569. Засоби забезпечення 

дисципліни праці – це сукупність організаційних та правових елементів, 

які в поєднанні забезпечують дисципліну праці працівників. З урахуванням 
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загальної класифікації можна виокремити наступні засоби забезпечення 

дисципліни праці в органах прокуратури:  

1) соціальні, до яких слід віднести: (а) створення всіх необхідних 

умов праці та побуту для ефективної й професійної роботи прокурорсько-

слідчих працівників; (б) урахування часу відпочинку та дозвілля як 

необхідні елементи для максимальної працездатності працівників та ін.; 

2) економічні, до яких віднесено наступі: (а) з урахуванням розвитку 

технологій, оновлення технічного обладнання для роботи; 

(б) стимулювання під час робочого процесу прокурорсько-слідчих 

працівників прокуратури та відповідне матеріальне забезпечення їх 

діяльності; (в) збільшення та поширення пільг у різних сферах для 

прокурорсько-слідчих працівників тощо; 

3) організаційно-правові, які включають у себе найбільш вагомі та 

значимі елементи, це такі як: (а) підбір кадрів для виконання 

прокурорсько-слідчої діяльності; (б) установлення та реалізація правового 

регулювання прокурорів; (в) розстановка кадрів для максимальної 

ефективності та працездатності прокурорсько-слідчих працівників; 

(г) підвищення рівня організації праці; (ґ) постійний контроль керівників 

прокуратури за своїми підлеглими, а також наявність державного 

контролю; (д) підвищення та покращення кваліфікації прокурорсько-

слідчих працівників. 

Дисципліна праці (службова дисципліна) не є самостійним 

елементом діяльності прокурорсько-слідчих працівників. Вона не може 

самостійно реалізовуватися на практиці, тому постійно втілюється в 

певних діях. Такі дії вчиняються прокурорсько-слідчими працівниками під 

час їх трудової діяльності. Однак з урахуванням особливостей, 

повноважень та посад прокурорсько-слідчих працівників, дії, які вони 

вчиняють, є різними за своїм характером та призначенням. Так, наприклад, 

у випадках, коли прокурор виконує функції безпосереднього суб’єкта 

управлінського впливу, його дії можуть мати як 
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внутрішньоорганізаційний, так і зовнішньоорганізаційний характер. У 

першому випадку, такі дії представляють собою відносини внутрішнього 

характеру між співробітниками, вони стосуються дій щодо підтримання 

дисципліни під час роботи. Внутрішня організація дисципліни праці є 

повсякденною роботою, яка здійснюється в інтересах органу прокуратури. 

У другому – це відносини, що стосуються взаємодії з різними об’єктами 

управління, серед яких: підлеглі органи, громадські організації та 

об’єднання тощо.  

Організаційна діяльність є обов’язковою складовою роботи органів 

прокуратури. Вона проводиться постійно й здійснюється задля 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. 

Організаційні заходи реалізації дисципліни праці необхідні для правового 

й культурного виховання всіх прокурорів без винятку, а також виховання 

належної дисциплінарної поведінки в процесі трудової діяльності. На 

практиці це здійснюється за допомогою проведення професійних співбесід, 

нарад, які проводяться з метою вирішення питань та проблем дисципліни 

праці тощо. 

Організаційні дії в сфері діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників представляють собою певну сукупність елементів, серед яких 

можна виокремити (а) виховну (організаційно-масову) роботу, 

(б) вивчення, узагальнення, поширення позитивного досвіду в сфері 

зміцнення службової дисципліни в органах прокуратури України, 

(в) процедуру підбору належних кадрів, їх професійне навчання, нагляд за 

діяльністю, надання методичної (практичної) допомоги, інструктаж та ін. 

Отже, проаналізувавши особливості засобів забезпечення дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників, ми визначили, що головним 

завдання прокурора є здатність у різних ситуаціях знайти та застосувати 

найкращий та найефективніший засіб вирішення проблем щодо 

забезпечення дисципліни праці в органах прокуратури України. Тому з 

урахуванням того, що засоби реалізації дисципліни праці прокурорсько-
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слідчих працівників залежать один від одного, керівник органу 

прокуратури в кожному конкретному випадку повинен вміло 

застосовувати їх на практиці, вдало поєднувати між собою та прагнути 

досягнути найкращого ефекту їх застосування в процесі трудової 

діяльності. 

Ми погоджуємося з тим, що дійсно головними показниками успішної 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників є чітко визначені та 

встановлені методи й засоби забезпечення дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників. Дана думка ґрунтується на тому, що завдяки методам 

та засобам забезпечення дисципліни праці існує злагодженість та 

ритмічність діяльності всього колективу як єдиного організму та 

спрямовується трудовий процес прокурорсько-слідчих працівників на 

ефективне й професійне виконання практичних завдань, що поставлені 

перед ними. Дані елементи забезпечення дисципліни праці прокурорів і 

слідчих тісно пов’язані між собою та в поєднанні забезпечують 

максимальні показники професіоналізму й ефективності в діяльності 

органу прокуратури України. 

 

 

 

 

1.4 Сучасний стан та особливості правового регулювання дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників в Україні 

Проблеми забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників стають особливо актуальними на сучасному етапі 

реформування прокуратури України, коли наявність розробленої правової 

бази регулювання службово-трудових відносин в органах прокуратури є 

гарантією ефективного й безпечного функціонування всієї системи 

прокуратури України. Як показало проведене дослідження та аналіз 

нормативно-правових актів, у правовому регулюванні дисципліни праці 
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прокурорсько-слідчих працівників на сучасному етапі має місце велика 

кількість прогалин, що вимагає негайного оновлення законодавства у 

зазначеній сфері. Так, правове регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників здійснюється відповідно до 

Конституції, Закону України «Про прокуратуру», Дисциплінарного статуту 

та Кодексу професійної етики та поведінки працівника прокуратури, інших 

законодавчих актів, міжнародних договорів та угод, ратифікованих 

Верховною Радою України, а також наказів Генерального прокурора 

України. 

Складовою частиною правової основи організації діяльності 

прокуратури виступають міжнародні договори України та міжнародні 

стандарти діяльності прокурорсько-слідчих працівників. У межах своєї 

компетенції органи прокуратури розв’язують питання, пов’язані із 

загальнозакріпленими нормами міжнародного права. У першу чергу, це 

стосується охорони та дисципліни праці прокурорів та слідчих. Основним 

документом серед міжнародно-правових актів є Загальна декларація прав 

людини [74, с. 9-15]. Також велику роль відіграють такі міжнародні 

документи як Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права [75], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [76], 

Стандарти професійної поведінки і відповідальності прокурорів, 

затверджені Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 року, 

Керівні принципи у сфері етики, Рекомендації парламентської асамблеї 

Ради Європи «Про роль прокуратури в демократичному суспільстві, 

заснованому на верховенстві закону» [77], а також Кодекс професійної 

етики та поведінки працівників прокуратури, затверджений 31 травня 2005 

року на Шостій конференції Генеральних прокурорів країн-членів РЄ. 

Спеціальним нормативно-правовим актом, що визначає та регулює 

діяльність прокурорсько-слідчих працівників, є Закон «Про прокуратуру» 

від 13 жовтня 2014 року, що виступає основним законодавчим актом, який 

відносно детально забезпечує правове регулювання прокуратури України. 
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Зокрема, у ньому закріплено нову структуру органів прокуратури, 

організацію та правові основи її діяльності, повноваження військових 

прокуратур, визначено дисциплінарні органи для прокурорсько-слідчих 

працівників. 

Відповідно до ст. 3 указаного Закону визначаються головні 

принципи діяльності цього органу. Тобто зазначено, що діяльність 

прокуратури ґрунтується на засадах: (1) верховенства права та визнання 

людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки 

найвищою соціальною цінністю; (2) законності, справедливості, 

неупередженості та об’єктивності; (3) територіальності; (4) презумпції 

невинуватості; (5) незалежності прокурорів, що передбачає існування 

гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на 

прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових 

обов’язків; (6) політичної нейтральності прокуратури; (7) недопустимості 

незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, 

виконавчої й судової влади; (8) поваги до незалежності суддів, що 

передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо 

правомірності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у 

порядку, передбаченому процесуальним законом; (9) прозорості діяльності 

прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади 

прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, 

наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень 

щодо її надання; (10) неухильного дотримання вимог професійної етики та 

поведінки. 

Новий Закон про прокуратуру, на відмінну від старого, значно 

ширше забезпечує правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівник. Зокрема, у структурі даного нормативно-правового 

акта міститься розділ VI «Дисциплінарна відповідальність прокурора», в 

якому закріплюються підстави притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, орган, що здійснює 
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дисциплінарне провадження, зазначаються етапи дисциплінарного 

провадження, а також види стягнень для прокурорсько-слідчих 

працівників. У даному нормативно-правовому акті вперше з’являється 

такий орган, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, яка 

здійснює дисциплінарне провадження. Дане нововведення повинне 

забезпечити належний порядок притягнення прокурорсько-слідчих 

працівників до дисциплінарної відповідальності за порушення законності 

та службової дисципліни. М.В. Косюта зазначає про створення в складі 

органів прокуратури дисциплінарного суду, який би мав право 

безпосереднього накладення дисциплінарних стягнень [78, с. 26]. 

Вважаємо, що вказане доповнення до Закону України «Про прокуратуру» є 

необхідними та обґрунтованими.  

Норми, які певним чином регулюють взаємовідносини органів 

прокуратури України з іншими правоохоронними органами, містяться в 

багатьох нормативно-правових актах, серед яких можна виокремити 

Закони України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» від 6 серпня 1993 року [79], «Про Службу 

безпеки України» від 25 березня 1992 року [80], «Про міліцію» від 20 

грудня 1990 року [81] та ін. Основою при формуванні їх змісту виступав 

Закон «Про прокуратуру». 

Особливу роль у сфері правового регулюванням відіграє Кабінет 

Міністрів України, до компетенції якого входить установлення порядку 

матеріального й соціального забезпечення прокурорсько-слідчих 

працівників. До нормативно-правових актів, прийнятих Урядом, що 

стосуються прокуратури України, можна віднести наступні постанови: 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 

9 березня 2006 року № 268 [82], «Про надбавки до грошового забезпечення 

працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки 

і прокуратури» від 21 лютого 1996 року № 232 [83]. 
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Важливим джерелом правового регулювання виступають накази 

Генерального прокурора України, які належать до категорії відомчих 

правових актів, основою при прийняті яких виступає Конституція, Закон 

«Про прокуратуру», інші закони України та міжнародні договори, згоду на 

які надала Верховна Рада України. Так, Генеральний прокурор України 

видає накази, які стосуються головних та ключових питань організації 

діяльності органів прокуратури. До його компетенції віднесено право на 

врегулювання наступних сфер діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників: (а) базові питання організації й управління в органах 

прокуратури; (б) питання організації нагляду за додержанням законів 

органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, провадять 

слідство й дізнання.  

Відповідно до наказу Генеральної прокуратури України «Про заходи 

і порядок здійснення контролю за забезпеченням захисту працівників 

прокуратури» від 28 квітня 1994 року № 3 [84] розроблені заходи на 

виконання постанови Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року 

№ 3925-12 «Про порядок введення в дію Закону України «Про державний 

захист працівників суду і правоохоронних органів і встановлений порядок 

здійснення контролю за забезпеченням захисту працівників прокуратури» 

[85].  

До наказів Генеральної прокуратури України, які регулюють питання 

дисципліни праці, можна віднести також наступні: «Про організацію 

роботи і управління в органах прокуратури України» від 26 грудня 2011 

року № 1гн [86], «Про організацію роботи з кадрами в органах 

прокуратури України» від 15 вересня 2014 року № 2гн [87], «Про 

організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародно-

правового співробітництва» від 22 листопада 2014 року № 8гн [88] тощо. 

Важливу роль у правовому регулюванні дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників надається судовій практиці. На сьогодні 

існує велика кількість судових рішень по притягненню до дисциплінарної 
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відповідальності прокурорів за порушення дисципліни праці. Так, 

постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду у справі 

№ 1170/2а-2397/12 було відмовлено у скасуванні наказу «Про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності» прокурора та визнано законність 

застосування даного наказу до прокурора. Аналогічна думка існує і в судах 

ІІ інстанції. Так, відповідно до ухвали Дніпропетровського апеляційного 

адміністративного суду по справі № 1170/2а-2397/12 судом було прийнято 

рішення про відмову у задоволенні апеляційної скарги на постанову суду 

першої інстанції щодо скасування наказу «Про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності» прокурора та поновлення його на посаді. 

Судом було доведено законність та обґрунтованість наказу про 

дисциплінарну відповідальність та судового рішення першої інстанції. 

Окрім нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

прокурорсько-слідчих працівників, виокремлюють розпорядження, 

інструкції та вказівки. Так, розпорядження видаються з метою реалізації 

заходів разового або короткострокового характеру. Вони не є нормативно-

правовими актами, але за їх допомогою визначається порядок реалізації 

заходів соціального й матеріального забезпечення прокурорсько-слідчих 

працівників, статус структурних підрозділів центрального апарату 

Генеральної прокуратури України. У змісті інструкції закріплюється 

порядок здійснення окремих видів прокурорської діяльності, зокрема 

організація діловодства. 

Вказівки, як і розпорядження, є організаційно-розпорядчими 

документами, які врегульовують вузьке коло питань у сфері діяльності 

органів прокуратури. Вони можуть стосуватися питань організації порядку 

прийняття на роботу працівників прокуратури або внутрішнього трудового 

розпорядку тощо. На основі узагальнення матеріалів прокурорської і 

слідчої практики та результатів конкретної перевірки можуть видаватися 

вказівки. 



65 

Всі перелічені вище нормативно-правові акти та організаційно-

розпорядчі документи складають єдину законодавчу базу, що забезпечує 

правове регулювання органів прокуратури України. Саме на основі цих 

правових приписів формуються структура й організація діяльності органів 

прокуратури України, завдання, заходи заохочення й відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників, порядок призначення й проходження 

служби, правовий і соціальний захист прокурорів та слідчих. Усі вони у 

своїй сукупності складають єдину систему правового регулювання 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників. 

Проаналізуємо детальніше такі нормативно-правові акти як 

Дисциплінарний статут прокуратури України і Кодекс професійної етики 

та поведінки працівників прокуратури. Так, Дисциплінарний статут 

прокуратури України був прийнятий 6 листопада 1991 року, майже 

одночасно із Законом «Про прокуратуру». На сьогодні Статут становить 

основу для процесуальної й службової дисципліни. Він складається з 3-х 

частин та 18 статей. Остання його редакція відбулася 9 червня 2013 року. 

Однак, навіть з урахуванням цього, Статут потребує радикальних змін та 

доповнень.  

Порівнюючи новий Закон «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 

року та Дисциплінарний статут прокуратури України, бачимо певний 

перелік невідповідностей та колізій, а саме: (а) у Статуті такий орган, як 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, взагалі не згадується й 

не визначається його компетенція; (б) перелік дисциплінарних стягнень у 

Законі значно вужчий; (в) у Законі такої підстави звільнення з посади 

прокурорсько-слідчих працівників, як порушення дисципліни праці, не 

передбачено; (г) у Статуті всі повноваження щодо дисциплінарного 

провадження надаються Генеральному прокурору України, Президенту 

України, прокурорам областей та керівникам прокуратури, а в Законі – 

покладаються на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів; 

(ґ) відповідно до Закону такий етап в дисциплінарному провадженні, як 
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службове розслідування, відсутнє; (д) Закон не містить чіткого переліку 

видів заохочень для прокурорсько-слідчих працівників. 

Таким чином, проаналізувавши положення Закону й Статуту, 

спостерігаємо невідповідність даних норм. У зв’язку з цим, пропонуємо 

передбачити єдиний розширений перелік видів дисциплінарних стягнень, 

які можуть бути накладені на прокурорсько-слідчих працівників, а саме: 

(1) догана; (2) пониження в посаді строком до 6 місяців; (3) заборона на 

строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня 

чи на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, у якому прокурор 

обіймає посаду (крім Генерального прокурора України); (4) звільнення з 

посади в органах прокуратури з позбавленням права займати будь-які 

посади в цьому органі в майбутньому.  

Також доцільно ст. 51 Закону «Про прокуратуру» доповнити такою 

підставою звільнення, як звільнення прокурорсько-слідчого працівника з 

посади за умов грубого та умисного порушення ним службової дисципліни 

праці, що сприятиме посиленню професійної відповідальності прокурорів 

та слідчих.  

Необхідно Дисциплінарним статутом прокуратури України 

передбачити правовий статус і повноваження Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів та чіткий перелік етапів 

дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.  

Відповідно до нового Закону «Про прокуратуру» доцільно прийняти 

Закон «Про Дисциплінарний статут прокуратури України», який би 

врегульовував основні питання щодо дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників. Зокрема, в Законі «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України» необхідно уніфікувати норми та положення різних 

посадових інструкцій та визначити: (а)  поняття та загальні положення, що 

стосуються дисципліни праці та дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників; (б) підстави персональної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників у разі порушення ними 



67 

норм закону чи недотримання професійного обов’язку; (в) чіткий перелік 

стягнень та заохочень, які можуть застосовуватися до прокурорсько-

слідчих працівників. Закріпити процедуру дисциплінарного провадження 

та визначити органи, які його проводять, їх повноваження; (г) список сфер 

діяльності, які не сумісні із заняттям посади в органах прокуратури, а в 

разі їх зайняття працівник може бути звільнений незалежно від часу 

вчинення проступку; (ґ) процедури подання пропозицій, заяв та скарг, які 

можуть подаватися прокурорсько-слідчими працівниками у разі 

незаконних рішень керівників прокуратури чи інших посадових осіб та у 

випадках незаконного покладання на них обов’язків, не передбачених їх 

посадовими інструкціями та законами. 

Вважаємо, що на сьогодні існує потреба у правовому визначенні та 

законодавчому закріпленні поняття «дисциплінарний проступок», яке 

необхідно викласти в окремій статті Закону «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України». Зокрема, в частині першій слід зазначити, що 

вчинення прокурорсько-слідчим працівником дисциплінарного проступку 

слугує підставою для притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до цього Закону. У другій частинні статті 

надати визначення поняття «дисциплінарний проступок» як винне, 

протиправне (умисне чи необережне) діяння (дію чи бездіяльність) 

прокурорсько-слідчого працівника внаслідок невиконання ним своїх 

професійних обов’язків при реалізації повноважень, передбачених 

Конституцією та законами України, а також наказами Генеральної 

прокуратури України та іншими організаційно-розпорядчими 

документами, або перевищення таких повноважень чи порушення 

обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах прокуратури, а 

також будь-який вчинок, який може не відповідати положенням Кодексу 

професійної етики та поведінки прокурорсько-слідчого працівника. 

Таким чином, нормативно-правове врегулювання специфіки 

дисципліни праці в органах прокуратури України шляхом прийняття 
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нового Закону «Про Дисциплінарний статут прокуратури України» має 

стати суттєвим кроком до вдосконалення діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників. Даний нормативно-правовий акт має врегульовувати всі 

правовідносини в органах прокуратури з питань дисципліни праці та 

дисциплінарної відповідальності, вдосконалити управління 

прокурорськими працівниками та визначати їх правовий статус у державі.  

Заслуговує також на увагу законодавче закріплення присяги 

прокурорсько-слідчих працівників та відповідальність у разі її порушення, 

оскільки саме в ній затверджуються основи дисципліни праці 

прокурорсько-слідчого працівника. Гарантією успішної діяльності 

працівників прокуратури виступають професійність, майстерність, 

принциповість, чесність та сумлінність поведінки працівника при 

виконанні покладених на них обов’язків. Розглядаючи ознаки присяги 

прокурорів, ми встановили, що відповідно до ст. 19 Закону «Про 

прокуратуру» прокурор зобов’язаний неухильно додержуватися Присяги 

прокурора, за порушення якої він несе відповідальність, передбачену 

законом. Проте яку саме відповідальність несе прокурорсько-слідчий 

працівник, Законом не визначено. Хоча у старому Законі України «Про 

прокуратуру» від 5 листопада 1991 року за № 1789-XII [89] зазначалося, 

що прокурори і слідчі підлягають звільненню з органів прокуратури, у 

тому числі з позбавленням класного чину, у випадках порушення «Присяги 

працівника прокуратури» чи відмови від її прийняття та у разі притягнення 

до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури 

України. У той же час положення чинного Дисциплінарного статуту 

прокуратури України не передбачають жодного згадування про порушення 

Присяги та відповідальності за неї.  

Таким чином, пропонуємо внести доповнення до ст. 19 Закону «Про 

прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року за № 1697-VII, зокрема необхідно 

зазначити види відповідальності, до якої може бути притягнутий 

прокурорсько-слідчий працівник у разі порушення Присяги прокурора. 
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Також ст. 43, де вказуються підстави для дисциплінарної відповідальності, 

необхідно доповнити окремим пунктом, а саме: «Порушення Присяги 

прокурора прокурорсько-слідчим працівником». 

У ч. 1 ст. 36 нового Закону «Про прокуратуру» зазначається: «Особа, 

призначена на посаду прокурора, набуває повноважень прокурора після 

складення Присяги прокурора такого змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по 

батькові), вступаючи на службу в прокуратуру, присвячую свою діяльність 

служінню Українському народові і Україні та урочисто присягаю: 

неухильно додержуватися Конституції та законів України; сумлінним 

виконанням своїх службових обов’язків сприяти утвердженню 

верховенства права, законності та правопорядку; захищати права і свободи 

людини і громадянина, інтереси суспільства і держави; постійно 

вдосконалювати свою професійну майстерність, бути принциповим, чесно, 

сумлінно і неупереджено виконувати свої обов’язки, з гідністю нести 

високе звання прокурора». 

У змісті Присяги містяться такі оціночні поняття як «професійність», 

«майстерність», «принциповість», «чесність», «сумлінність», що 

вимагаються від кожного прокурорського-слідчого працівника. Тобто, 

ознаки, які використовуються в Присязі прокурора – це ті ж самі ознаки, 

які характеризують дисципліну праці та поведінку прокурорсько-слідчих 

працівників. На сьогоднішній день законодавцем не було закріплено 

визначення даних понять, тому застосування таких критеріїв до 

працівників прокуратури у разі порушення Присяги на практиці – досить 

важке і практично неможливе завданням. 

Дисциплінарним статутом прокуратури визначається, що 

притягнення прокурорсько-слідчого працівника до відповідальності 

можливе у разі «невиконання чи неналежного виконання службових 

обов’язків або за проступок, який порочить його як працівника 

прокуратури». При цьому Присяга закріплює такі обов’язки як «сумлінне 

виконанням своїх службових обов’язків, сприяння утвердженню 
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верховенства права, законності та правопорядку» та «...з гідністю нести 

високе звання прокурора». Таким чином, виникає конкуренція двох норм 

права. Фактично одні й ті ж самі положення є підставою для звільнення 

прокурорів та слідчих й одночасно виступають підставою для притягнення 

до відповідальності згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури 

України. 

Тому, з урахуванням даного недоліку, необхідно чітко визначитися з 

поняттям порушення Присяги прокурорсько-слідчих працівників та 

включити його до змісту Закону України «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України». Пропонуємо наступне визначення: «Порушення 

Присяги прокурора – це порушення дисциплінарних стандартів, тобто 

проступок, який є неприпустимим у діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників та включає в себе грубе порушення вимог законодавства 

прокурором, що проявляються у систематичному невиконанні покладених 

на нього завдань, непрофесійному відношенні до свого правового статусу в 

суспільстві та своїх трудових обов’язків, негативній характеристиці у 

відносинах з іншими державними органами, який призвів до підриву 

авторитету органів прокуратури в державі та погіршив організацію 

дисципліни праці». 

Основою належної дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників є й проведення профілактично-виховних робіт з ними. Під 

поняттям «профілактично-виховна робота», на думку В.І. Кравченка, слід 

розуміти цілеспрямований та системний вплив на свідомість працівників, 

їх психологію з метою формування у них глибоких та стійких переконань у 

необхідності дотримання нормативно-правових актів у службовій 

діяльності та правомірності поведінки у побуті [90, с. 48-49]. Так, 

наприклад, у наказі Генеральної прокуратури «Про організацію роботи і 

управління в органах прокуратури України» закріплюється, що 

прокурорсько-слідчі працівники повинні поважати та захищати 

незалежність і гідність судової влади. 



71 

Одним із критеріїв оцінки діяльності працівників прокуратури є 

дотримання морально-етичних норм. Зокрема, у рішеннях колегії 

Генеральної прокуратури від 15 квітня 2008 року «Щодо стану роботи з 

добору, розстановки, професійної підготовки та виховання кадрів» [91] та 

23 жовтня 2009 року «Про стан кадрового забезпечення органів 

прокуратури, заходи щодо посилення виховної роботи з прокурорсько-

слідчими працівниками, а також результати перевірки з цих та інших 

питань у прокуратурі Київської області» [92] зверталась особлива увага на 

підбір якісного складу працівників у органи прокуратури з бездоганною 

репутацією. Особливий акцент у рішеннях був направлений на проведення 

профілактично-виховної роботи з кадрами. 

Проаналізувавши норми Дисциплінарного статуту прокуратури, а 

саме положення ст. 8, було встановлено, що профілактично-виховна 

робота серед прокурорських працівників іноді може бути реалізована 

шляхом використання дисциплінарних стягнень.  

Разом із тим, відповідно до ст. 17 Статуту закріплюється і 

можливість перевиховання прокурорсько-слідчих працівників 

прокуратури. Зокрема зазначено, що дисциплінарне стягнення може бути 

знято, якщо працівник виявив дисциплінованість і сумлінність у виконанні 

службових обов’язків. У таких випадках стягнення анулюється наказом 

про його зняття, а його оголошення прокурорському колективу є заходом 

превентивного психологічного впливу на недисциплінованих працівників. 

З даного питання є досить слушною думка Ю.Є. ІІолянського, який вважає, 

що у Дисциплінарному статуті органів прокуратури слід передбачити 

право керівника утриматися від накладення дисциплінарного стягнення 

винесеного рішенням дисциплінарної комісії чи обмежитися менш 

суворим стягненням [93, с. 74]. Адже у виховній роботі з прокурорськими 

працівниками, на думку В.М. Остапчука, слід використовувати не тільки 

стягнення, а й розширювати практику заохочень [94, с. 19]. 
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Отже, врахувавши позиції вчених та чинне законодавче закріплення 

проведення профілактичного-виховної роботи з прокурорами та слідчими, 

ми встановили, що головними засобами виховання є заохочення та 

стягнення. Пропонуємо встановити більш серйозні вимоги до професійної 

поведінки та діяльності прокурорсько-слідчих працівників, при цьому 

необхідно враховувати і можливість їх виправлення у разі незначного 

порушення. Як зазначав учений-юрист А.Ф. Коні, які б гарні не були 

правила діяльності, вони можуть утратити своє значення в недосвідчених, 

грубих чи несумлінних руках [95, с. 20]. У даному випадку йдеться про 

авторитет, дисципліну праці та високі моральні принципи діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників. 

Потреба у затвердженні Кодексу етики та поведінки прокурорів 

виникала з моменту створення даного органу. Однак реалізувалася вона 

лише 28 листопада 2012 року. Кодекс професійної етики та поведінки 

прокурорів України був схвалений на Всеукраїнській конференції 

працівників прокуратури та введений у дію 1 грудня 2012 року. 

Зазначалося, що цей документ є збіркою високих морально-етичних 

стандартів поведінки працівника прокуратури. Кодекс є обов’язковим для 

виконання всіма працівниками органів прокуратури абсолютно всіх рівнів 

та поширюється на всі дії працівників прокуратури як при виконанні своїх 

обов’язків, так і в повсякденному житті [96]. Його головним завданням як 

на той час, так і на сьогодні, постає затвердження особистих і ділових 

якостей прокурорів та покращення зовнішньої та внутрішньої 

дисциплінарної діяльності прокуратури. Кодекс приймався з метою 

закріплення правил поведінки прокурорсько-слідчого працівника, що 

випливають з його правового статусу, особливостей прокурорської служби 

та відповідних обмежень, забезпечення єдиної морально-правової основи 

поведінки прокурорських працівників. 

З часу прийняття даного Кодексу керівники органів прокуратури 

враховують його норми при вирішні питань, пов’язаних з притягненням до 
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дисциплінарної відповідальності, проступками, що певним чином можуть 

порочить честь та авторитет прокурорського працівника.  

Під час формування проекту Кодексу етики та поведінки працівників 

прокуратури, а саме в 2006 році, особливу увагу було приділено 

термінології, визначенню всіх понять, які відносяться до розуміння 

«моралі» та «етики» поведінки працівників прокуратури. Також 

Українська асоціація прокурорів розглянула питання щодо дисциплінарних 

стягнень за цим Кодексом та органів, які будуть уповноважені на їх 

застосування. 

Відповідно до зазначеного Кодексу визначалося поняття «ганебний 

вчинок», вирішувалось питання щодо дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників у разі його вчинення. Згідно зі ст. 8 

Дисциплінарного статуту прокуратури України ганебний поступок – це 

проступок, який порочить працівника прокуратури. Тобто, дисциплінарний 

проступок виступає підставою для застосування до прокурорсько-слідчого 

працівника дисциплінарної відповідальності. Тлумачення поняття 

«ганебний вчинок» для дисциплінарного провадження є необхідним та 

потребує конкретизації. На думку науковців, його визначення повинне 

відбуватися вже в межах Кодексу з урахуванням усіх обставин та ситуацій. 

Тому у разі притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів за 

скоєння дисциплінарного проступку (встановленого законодавством) 

необхідно розуміти, що таке ганебний вчинок. У кожній ситуації суб’єкт 

дисциплінарної влади зможе використати норми та положення Кодексу 

для конкретизації проступку та визначення ступеня вини працівника 

залежно від характеру порушення. 

З урахуванням вищенаведеного, необхідно відмітити, що моральні 

якості є особистісною характеристикою та невід’ємною складовою 

представника юридичної професії. Прокурор – не просто юрист, а еліта 

юриспруденції, тому його морально-етичні принципи повинні бути на 

високому рівні як під час виконання службових обов’язків, так і в 
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позаслужбовий час. Тобто, професійна поведінка прокурора має бути його 

стилем повсякденного життя [97, с. 40]. 

Таким чином, проаналізувавши законодавчу базу в сфері дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників та особливості правового 

регулювання їх діяльності, було зроблено такі висновки:  

1) необхідно привести у відповідність чинну нормативно-правову 

базу, яка регулює сферу дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників, шляхом подолання колізій та невідповідностей;  

2) прийняти Закон «Про Дисциплінарний статут прокуратури 

України»;  

3) підвищити ефективність профілактично-виховної роботи з 

прокурорсько-слідчими працівниками. 

 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження теоретико-правових засад дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників надало змогу зробити нижченаведені 

висновки. 

1. Виокремлено наступні періоди історико-правового становлення та 

розвитку дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників:  

І період – становлення та формування інституту прокуратури в часи 

Середньовіччя (1300-1722 рр.);  

ІІ період – дисципліна праці прокурорів за часів Російської імперії 

(1722-1917 рр.);  

ІІІ період – дисципліна праці прокурорсько-слідчих працівників за 

радянських часів (1917-1990 рр.): (а) післяреволюційний період (1917-1922 

рр.); (б) довоєнний період (1922-1941 рр.); (в) період Другої світової війни 

(1941-1945 рр.); (г) радянське право дисципліни праці прокурорів у період 
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лібералізації радянської суспільної системи (1953-1970 рр.); (ґ) період 

перебудови системи права (1971-1990 рр.);  

ІV період – сучасний період правового регулювання дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників (1991 р. – до цього часу). 

2. Під дисципліною праці прокурорсько-слідчих працівників 

запропоновано розуміти визначені державою високо морально-етичні 

вимоги та чіткі правові приписи, що забезпечують організацію та 

діяльність прокурорсько-слідчих працівників, виконання ними правил 

поведінки та внутрішнього трудового розпорядку, гарантують права та 

визначають підвищені обов’язки прокурорсько-слідчих працівників, які 

мають правову оцінку з боку держави та застосування заходів державного 

примусу (відповідальності) у випадку невиконання визначених законом 

обов’язків. 

3. Визначено, що головними складовими елементами дисципліни 

праці в діяльності прокурорсько-слідчих працівників виступають:  

а) професійні обов’язки прокурорсько-слідчих працівників, які 

становлять зміст дисципліни праці;  

б) обов’язки керівного складу прокуратури в забезпеченні 

необхідних умов праці, що сприятимуть ефективності трудової діяльності 

прокурорів, а обов’язки прокурорсько-слідчих працівників – у дотриманні 

правил внутрішнього трудового розпорядку та правил поведінки;  

в) чітка визначеність у службових взаємовідносинах між 

прокурорами, слідчими та керівниками прокуратури;  

г) спеціальна система нормативно-правових актів, які визначають 

заходи заохочення за успіхи в праці та відповідальність за невиконання 

службових обов’язків. 

4. Запропоновано прийняти Закон «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України» та визначити в ньому, що дисципліна праці 

прокурорсько-слідчих працівників зобов’язує кожного працівника, 

незалежно від посади чи класу, виконувати наступне:  
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– реалізовувати свої права й обов’язки лише з метою захисту прав і 

свобод людини та громадянина, виходячи з того, що ці права та гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави; 

– здійснювати свою діяльність лише в межах повноважень та у 

спосіб, передбачений Конституцією та чинними законами України; 

– швидко реагувати на порушення законів усіма можливими 

правовими засобами; 

– бути ініціативним під час виконання своєї роботи, підвищувати її 

якість та ефективність, а також свій професійний рівень та майстерність; 

– дотримуватися норм професійної поведінки та етики, передбачених 

Кодексом професійної етики та поведінки працівників органів 

прокуратури, виявляти високі моральні якості, не допускати вчинків, що є 

ганебними для працівника прокуратури та можуть завдати шкоду 

інтересам держави й суспільства, підривають авторитет прокуратури в 

цілому; 

– сприяти утвердженню верховенства закону, формуванню 

правосвідомості громадян, їх поваги до законів, норм і правил суспільного 

життя; 

– виконувати покладені на них службові обов’язки, а також завдання 

й доручення керівництва належним чином та своєчасно;  

– дотримуватися встановлених правил, інструкцій, а також порядку 

та умов внутрішнього трудового розпорядку; 

– не допускати порушення встановлених законодавством обмежень і 

заборон, пов’язаних із проходженням служби в органах прокуратури 

України; 

– дотримуватися інших вимог, установлених законодавством та 

виданими відповідно до нього відомчими організаційно-розпорядчими 

документами. 

5. Під визначенням поняття «методи забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників» запропоновано розуміти чітко 



77 

визначені та законодавчо закріплені прийоми, способи та засоби активного 

впливу на професійну свідомість прокурорсько-слідчих працівників, їх 

поведінку та моральне відношення до дисципліни праці в процесі їх 

службово-трудової діяльності. 

6. Досліджено, що методи забезпечення дисципліни праці спрямовані 

на:  

а) дотримання встановлених правил трудової дисципліни в процесі 

діяльності;  

б) стимулювання прокурорсько-слідчих працівників до належного 

виконання своїх службово-трудових обов’язків;  

в) контроль за робочим процесом та поведінкою прокурорсько-

слідчих працівників;  

г) застосування до правопорушника дисциплінарної відповідальності 

за невиконання встановлених правил трудової дисципліни. 

7. До спеціальних ознак методів забезпечення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників України запропоновано долучити такі, 

що:  

– застосовуються в процесі державного управління;  

– впливають та стимулюють прокурорсько-слідчих працівників до 

виконання їх трудових обов’язків належним чином;  

– мають спеціальну форму вираження у вигляді заходів примусу та 

заохочення;  

– відповідають певним вимогам, а саме: (а) мають тактичний 

характер, організаційну форму, тобто можуть бути правилами, нормами чи 

вказівками; (б) застосовуються до конкретного прокурорсько-слідчого 

працівника під контролем керівника прокуратури;  

– мають певну дію у часі (короткострокові й довгострокові);  

– володіють реальним та гнучким характером дії, що допомагає 

використовувати їх як до окремої особи, так і до всього трудового 

колективу прокуратури. 
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8. Встановлено що безперечними методами забезпечення дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників виступають три основні – 

заохочення, переконання та примус. Обґрунтовано, що вони є повними й 

головними засобами забезпечення виконання дисципліни праці в процесі 

трудової діяльності прокурорів та слідчих у прокуратурі України. 

9. Для приведення у відповідність нового Закону України «Про 

прокуратуру» та Дисциплінарного статуту прокуратури України 

запропоновано прийняти новий Закон «Про Дисциплінарний статут 

прокуратури України», в якому необхідно уніфікувати норми та 

положення різних посадових інструкцій та визначити:  

а) необхідні поняття та загальні положення, що стосуються 

дисципліни праці та дисциплінарної відповідальності прокурорсько-

слідчих працівників;  

б) можливі підстави персональної відповідальності прокурорсько-

слідчих працівників у разі порушення ними норм закону чи недотримання 

професійного обов’язку;  

в) чіткий перелік стягнень та заохочень, які можуть застосовуватися 

до прокурорсько-слідчих працівників. Закріпити процедуру 

дисциплінарного провадження і визначити органи, які його проводять та їх 

повноваження;  

г) список сфер діяльності, які не сумісні із зайняттям посади в 

органах прокуратури, а в разі їх зайняття працівник може бути звільнений 

незалежно від часу вчинення проступку;  

д) процедури подання пропозицій, заяв та скарг, які можуть 

подаватися прокурорсько-слідчими працівниками у разі незаконних 

рішень керівників прокуратури чи інших посадових осіб та у випадках 

незаконного покладення на них обов’язків, не передбачених їх посадовими 

інструкціями та законами. 
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РОЗДІЛ 2 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРСЬКО-

СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.1 Підстави та умови дисциплінарної відповідальності прокурорсько-

слідчих працівників 

Досить актуальним питанням на сьогодні виступає визначення 

поняття юридичної відповідальності в діяльності прокурорів та слідчих у 

органах прокуратури України. Питання дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників як особливої категорії державних 

службовців завжди є предметом обговорення громадськості будь-якої 

країни незалежно від її економічного розвитку, політичного режиму чи 

державного устрою, адже зміцнення законності в діяльності органів 

прокуратури безпосередньо пов’язане зі станом дисципліни, рівнем 

культури та етики, а також фахової підготовки їх працівників. Саме тому 

дотримання службової дисципліни – один із основних обов’язків 

прокурора. 

На прокурорсько-слідчих працівників з боку держави покладаються 

досить відповідальні обов’язки щодо забезпечення верховенства права, 

дотримання прав і свобод людини та громадянина. Кожен з них не повинен 

порушувати чинне законодавство та належним чином виконувати свої 

службові обов’язки. Дисципліна праці в органах прокуратури є достатньо 

важливим фактором, оскільки саме вона тісно взаємопов’язана з 

авторитетом усієї системи органів прокуратури України. У випадку, коли 

прокурорсько-слідчий працівник порушує дисципліну праці, його можуть 

притягнути до юридичної відповідальності. Під поняттям «юридична 

відповідальність» слід розуміти засіб забезпечення та реалізації 

дисципліни праці в прокуратурі. Це вихідна складова 
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внутрішньовідомчого нагляду й контролю за поведінкою працівників 

прокуратури та державних службовців. 

Виходячи із наукового тлумачення поняття юридичної 

відповідальності її слід розуміти як одну із основоположних категорій, що 

займає важливе місце в механізмі правового регулювання суспільних 

відносин [98, с. 186]. У словнику юридичних термінів указується, що 

юридична відповідальність – це закріплений у законодавстві та 

забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати 

примусового позбавлення певних цінностей, що йому належали [99, 

с. 154]. 

Ю.О. Денисов під юридичною відповідальністю розуміє 

застосування до правопорушника передбаченого санкцією правової норми 

примусового заходу 100, с. 140. Аналогічний погляд має О.І. Бобилєв, 

який вбачає сутність юридичної відповідальності у застосуванні до 

правопорушника передбачених санкцією юридичної норми примусових 

заходів, що виражаються у формі позбавлень особистого, організаційного 

чи майнового характеру [101, с. 78]. Д.О. Гавриленко зазначає, що 

відповідальність у юридичному сенсі завжди означає невигідні наслідки 

винного порушення чинних правових норм. Ці наслідки виступають у 

вигляді заподіяння порушнику певного позбавлення від імені держави 

[102, с. 119].  

Досить актуальним є визначення Д.М. Лук’янця, який наголошує на 

тому, що юридична відповідальність – це регламентована правовими 

нормами реакція з боку вповноважених суб’єктів на діяння фізичних або 

юридичних осіб (колективних суб’єктів), що проявляються в недотриманні 

встановлених законом заборон, невиконанні встановлених законом 

обов’язків, порушенні цивільно-правових зобов’язань, нанесенні шкоди 

або завданні збитків і виражена в застосуванні до осіб, які вчинили такі 

діяння, засобів впливу, що тягнуть за собою позбавлення особистого, 

майнового або організаційного характеру [103, с. 101]. 
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Отже, проаналізувавши різні визначення досліджуваного поняття, ми 

поділяємо точку зору тих учених, які під юридичною відповідальністю 

розуміють законодавчо визначений примусовий захід покарання за 

недотримання або неналежне виконання встановлених законом приписів; 

порушення заборон, правил субординації чи невиконання обов’язків, 

установлених законом, що виражається у застосовуванні до 

правопорушника обмежень особистого, організаційного чи майнового 

характеру. 

Юридична відповідальність – це загальний вид відповідальності, 

який застосовується як до прокурорсько-слідчих працівників, так і до будь-

яких інших державних службовців. Вона має свої, притаманні лише їй 

ознаки, принципи та класифікацію. Головними ознаками юридичної 

відповідальності є те, що: (а) особа, яка притягується до юридичної 

відповідальності підпадає під осуд з боку держави; (б) до правопорушника 

застосовується державний примус у вигляді певних обтяжень; 

(в) наслідками притягнення до відповідальності є застосування до 

правопорушника обмежень особистого, організаційного чи майнового 

характеру; (г) вони мають нормативне закріплення, тобто здійснюються 

через юридичні механізми у процесуальних формах. 

Внаслідок притягнення прокурорсько-слідчих працівників до 

юридичної відповідальності забезпечується правопорядок, захист 

порушених прав і свобод громадян та інших осіб, а також гарантується 

правомірність поведінки всіх учасників суспільних відносин. Для 

ефективного досягнення вказаних цілей на практиці застосування заходів 

юридичної відповідальності повинно чітко відповідати виробленим 

вказівкам, з яких і випливають види юридичної відповідальності 

працівників органів прокуратури України [104, с. 317]. 

Класифікація юридичної відповідальності є досить різноманітною та 

має багато критеріїв поділу. Одним із різновидів юридичної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників є дисциплінарна. 
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Остання має як усі ознаки юридичної відповідальності в цілому, так і 

властиві тільки їй риси, що виокремлюють її серед інших видів юридичної 

відповідальності. Ці особливості проявляються в специфіці підстав, 

санкціях тощо. 

Як зазначають В.П. Пєтков [105, с. 89-90], Г.О. Нестерова [106, с. 9] 

та О.О. Гришковець [107, с. 57], дисциплінарна відповідальність 

реалізується в рамках стійких колективів працівників стосовно лінійно 

підлеглих керівникові членів колективу або особою (органом), 

уповноваженою призначати державного службовця на посаду. 

К.М. Гусов вважає, що «дисциплінарна відповідальність являє собою 

обов’язок працівника нести покарання, передбачене нормами 

законодавства, за винне, протиправне невиконання своїх трудових 

обов’язків» [108, c. 102-103]. Ю.П. Орловський стосовно питання писав, 

що «дисциплінарна відповідальність – правове поняття, і тому юридичний 

характер носять і дисциплінарні стягнення, кожне з яких можна розглядати 

як захід відповідальності» [109, c. 8-10]. 

На думку Г.Г. Петришиної-Дюг, дисциплінарну відповідальність 

можна визначити як обов’язок працівників зазнати юридично 

несприятливих наслідків у формі втрат особистого характеру за скоєння 

дисциплінарного проступку в порядку та на умовах, передбачених 

трудовим законодавством [110, с. 40]. Причому дисциплінарною 

відповідальністю працівників можна вважати передбачений нормами 

трудового права особливий правовий стан суб’єктів охоронних 

правовідносин, який виявляється в тому, що роботодавець дає негативну 

оцінку протиправній поведінці працівника та реагує на неї визначеними 

законом примусовими заходами [111, с. 730].  

Таким чином, проаналізувавши визначення вчених, що стосуються 

досліджуваного поняття, ми прийшли до висновку, що дисциплінарна 

відповідальність прокурорсько-слідчих працівників, як і інші види 

юридичної відповідальності, є засобом впливу, з одного боку, на 
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прокурорсько-слідчого працівника, який уже скоїв дисциплінарний 

проступок, а з іншого – на особу, яка є потенційним правопорушником.  

Проаналізувавши поняття «дисциплінарна відповідальність 

прокурорсько-слідчих працівників», виокремимо наступні особливості:  

1) застосовується до спеціального суб’єкта права – прокурорсько-

слідчого працівника;  

2) підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності 

виступає дисциплінарний проступок;  

3) застосування спеціального заходу дисциплінарного впливу, який 

чітко визначений відповідно до законодавства;  

4) дисциплінарне стягнення застосовується Генеральним прокурором 

за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарною комісії;  

5) закріплення спеціальних стадій дисциплінарного провадження для 

притягнення до дисциплінарної відповідальності;  

6) дисциплінарна відповідальність є індивідуальною й конкретною та 

виражає ступінь негативної оцінки;  

7) за один дисциплінарний проступок застосовується одне 

дисциплінарне стягнення;  

8) превентивність у застосуванні, тобто дисциплінарна 

відповідальність виступає попереджувальним заходом можливості скоєння 

нових правопорушень прокурорсько-слідчим працівником. 

Дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих працівників з 

урахуванням усіх своїх особливостей має власну класифікацію. За 

внутрішньою побудовою вона поділяється на (а) загальну (визначається 

відповідно до КЗпП і Правил внутрішнього трудового розпорядку) та 

(б) спеціальну (визначається відповідно до дисциплінарних статутів, 

порядку підлеглості та за допомогою окремих нормативно-правових актів). 

Залежно від різних критеріїв поділу можна виокремити такі види 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників: 
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– залежно від правового статусу суб’єкта, який притягується до 

відповідальності,  

– залежно від підстав притягнення; 

– залежно від її закріплення в законодавстві.  

За першим критерієм її можна поділити на слідчих, процесуальних 

прокурорів, керівника прокуратури. Відповідно до другого можна 

виокремити такі елементи: вчинення дисциплінарного проступку, помилка, 

неуважність, службова недбалість тощо. І за останнім критерієм поділу 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників можна 

виокремити ті, що закріплені в законах України і визначаються відповідно 

до положень статутів та інших актів державного управління або 

закріплюються в правилах внутрішнього трудового розпорядку. 

Однією із підстав настання дисциплінарної відповідальності є 

порушення стандартів професійної діяльності прокурорсько-слідчими 

працівниками прокуратури України. Під поняттям «стандарт професійної 

діяльності і поведінки прокурорсько-слідчого працівники» слід розуміти 

вимоги, які встановлюються на законодавчому рівні та застосовуються під 

час діяльності прокурорів та слідчих, надаючи їм права, що дає можливість 

утворювати допустимий зв’язок між їх поведінкою та професійною 

діяльністю. Термін «стандарт» означає документ, що встановлює для 

загального й багаторазового застосування правила, загальні принципи або 

характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі 112, с. 

630. Таким чином, стандарти прокурорсько-слідчих працівників 

представляють собою певну модель належного, відповідно до якої повинна 

здійснюватися діяльність прокурорів та слідчих, і якій повинна відповідати 

їх поведінка. 

Указані стандарти мають власну класифікацію, а саме: 

1) залежно від джерела їх закріплення: документи міжнародного 

характеру (Конвенція про захист прав людини та основних свобод, Керівні 
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принципи ООН щодо ролі прокурорів, прийняті на Восьмому конгресі 

ООН у 1990 році, Стандарти професійної відповідальності та виклади 

основних обов’язків і прав прокурорів, ухвалені Міжнародною асоціацією 

прокурорів у 1999 році та ін.); Конституція України; процесуальне 

законодавство; Кодекс професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури; Закон України «Про прокуратуру» тощо; 

2) залежно від сфери регулювання: на такі, що регулюють лише 

професійну діяльність, такі, що стосуються позаслужбової діяльності та 

загальні стандарти (регулюють як службову, так і позаслужбову діяльність 

прокурорсько-слідчих працівників та встановлюють належні моральні, 

естетичні якості працівника). За допомогою загальних стандартів 

професійної діяльності та поведінки прокурорсько-слідчих працівників 

прокуратури встановлюються такі моральні якості як чесність, 

неупередженість, порядність, гуманізм тощо. Однак такий поділ – 

відносний, оскільки всі три види є досить взаємопов’язаними та 

залежними один від одного. 

До працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність, 

застосовується дисциплінарне стягнення. Право на його застосування 

належить органу, який володіє дисциплінарною владою. Відповідно до 

Закону України «Про прокуратуру» повноваження щодо накладення 

стягнення на прокурорсько-слідчого працівника покладається на 

Генерального прокурора держави та Кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію прокурорів. Так, відповідно до ст. 9 Генеральний прокурор на 

підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

приймає рішення про застосування до прокурора Генеральної прокуратури 

України, прокурора регіональної чи місцевих прокуратур дисциплінарного 

стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді 

прокурора. 

Досить широкий перелік дисциплінарних стягнень до працівників 

прокуратури передбачений у ст. 9 Дисциплінарного статуту прокуратури. 
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Головними критеріями застосування дисциплінарного стягнення є 

встановлення ступеня вини та тяжкості проступку. Безумовно, не всі 

порушення, які були вчинені прокурором, можна вважати підставами для 

притягнення його до відповідальності. Тому й виникає потреба у 

визначенні ступеня серйозності й частоти порушень. Але у будь-якому разі 

порушення прокурорсько-слідчим працівником стандартів професійної 

діяльності працівників прокуратури підриває довіру всього суспільства до 

даного органу. З даного приводу є вдалим висловлювання відомого 

ученого дореволюційної Росії М.М. Розіна, який зазначав, що від 

справжньої довіри громадян до інститутів та органів державної влади, так 

як і від визнання її авторитету, чіткої організації здійснення, низки інших 

чинників, залежить її сила [113, с. 133]. Крім того, авторитет та 

престижність органів прокуратури безпосередньо забезпечує виховання у 

громадян поваги до закону та необхідності у його дотриманні. 

Таким чином, до 2014 року в органах прокуратури України діяла 

класична модель дисциплінарної відповідальності. Керуючий прокурор, 

який буде застосовувати дисциплінарне стягнення, має особисто з’ясувати 

обставини, що спричинили вчинення дисциплінарного проступку. Також 

до його обов’язків входить отримання письмових пояснень від особи, яка 

порушила норми дисципліни. У тих випадках, коли певні обставини 

з’ясувати неможливо, встановлювалася службова перевірка. 

Однак з урахуванням (а) частої зміни керівного складу органів 

прокуратури України, (б) виникнення певних проблем у дисципліні праці 

внаслідок одноособового вирішення дисциплінарних питань та 

(в) дезорганізації в роботі, допущення помилок під час вирішення питання 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

законодавцем було встановлено, що колективне розв’язання питань з 

приводу порушення норм дисципліни праці посприяє кращому вирішенню 

даної проблематики. Створення колективних органів по вирішенню питань 

щодо порушення дисципліни праці забезпечить максимальний рівень 



87 

об’єктивності під час прийняття рішень, знизить можливість виникнення 

помилок під час роботи, підвищить стабільність системи в цілому та 

зменшить плинність кадрів в органах прокуратури. У даному випадку 

йдеться про створення у новому Законі «Про прокуратуру» такого органу 

як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів України. 

Вважаємо, що головними принципами діяльності такої Комісії 

повинні бути, в першу чергу: (а) гарантування незалежності прокурорської 

діяльності; (б) забезпечення захисту їх праці від необґрунтованих 

претензій; (в) установлення морального й правого порядку діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників та контроль за ним. 

Як показує практика, в складі колегіального органу прийняття 

рішень є більш законним та справедливим. Колегіальний розгляд питання 

щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів повністю відповідає 

специфіці діяльності прокурорсько-слідчих працівників. Тому створення 

такого колегіального органу в прокуратурі України як Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів для прокурорсько-слідчих працівників 

було необхідним законодавчим рішенням. 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» визначаються 

наступні положення: (а) дисциплінарне провадження здійснюється 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією (ст. 45); (б) до складу 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів входять одинадцять 

членів, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж 

роботи у галузі права не менше десяти років, з яких: п’ять прокурорів 

призначає всеукраїнська конференція працівників прокуратури; дві особи 

(вчених) призначає з’їзд представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ; одну особу (адвоката) призначає з’їзд 

адвокатів України; три особи призначає Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини за погодженням з комітетом Верховної Ради 

України, до предмету відання якого належить організація та діяльність 

органів прокуратури (ст. 74). 
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Вважаємо, що дане законодавче нововведення покращить процедуру 

дисциплінарного провадження та забезпечить його законність і 

справедливість. Доцільно вказати, що на сьогодні вже поступово почав 

формуватися склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

Так, уже за результатами з’їзду представників вищих навчальних закладів 

та наукових установ обрано двох членів Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. За результатами таємного голосування їх членами 

призначено О.М. Ковальчука (декана юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка) та С.П. Погребняка 

(доктора юридичних наук, професора кафедри теорії держави і права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) [114, 

с. 1]. 

Важливе місце у вирішенні дисциплінарної відповідальності відіграє 

орган, що розглядає скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів про притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників, яким є Вища рада юстиції. Відповідно 

до ст. 45 Закону «Про Вищу раду юстиції» це орган, який відповідає за 

розгляд скарг на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, які стосуються дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників. Розгляд скарги відбувається не пізніше 

одного місяця з моменту отримання скарги на рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів, а в разі наявності поважних причин для 

продовження даного строку він може бути збільшений. Вища рада юстиції 

розглядає скарги прокурорів на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів, прийняті щодо них за результатами дисциплінарного 

провадження, керуючись доповіддю члена Вищої ради юстиції, та 

постановляє рішення. 

Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність прокурора, 

ВРЮ повинна вислухати його пояснення. Розгляд дисциплінарної справи 

щодо прокурора за його відсутності допускається лише у разі нез’явлення 
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його на засідання ВРЮ без поважних причин [115]. 

Однак, окрім законодавчо закріпленої можливості прокурорсько-

слідчого працівника бути притягненим до дисциплінарної 

відповідальності, він має й певні гарантії, які визначаються державою, 

наявність яких є необхідною, оскільки неправильне застосування таких 

правообмежень може призвести до обмеження прокурорської 

незалежності. До таких гарантій слід віднести: (1) точне законодавче 

визначення підстав відповідальності (у цьому розумінні можна вести мову 

й про неприпустимість притягнення до відповідальності за правову 

позицію з певного питання); (2) установлення строків притягнення до 

відповідальності – як з моменту виявлення, так і вчинення проступку, а 

також інших строків у дисциплінарному провадженні; (3) належна 

процедура розгляду питання про дисциплінарну відповідальність, що 

полягає в розгляді справи на змагальній основі й можливості оскарження 

прокурором прийнятого щодо нього рішення; (4) постановлення рішення 

про накладення стягнення органом, не менш половини складу якого 

становлять самі прокурори, тобто колегіальний розгляд питання про 

дисциплінарну відповідальність прокурорів (як і суддів) [116]. Також 

необхідно пам’ятати й про те, що «…професіонали здатні особливо вміло 

визначити, чи мало місце порушення кодексу поведінки, який регулює 

професійну діяльність, і судити про його тяжкість, якщо воно доведено» 

[117]. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Провідне місце в правовій системі, яка відповідає за 

захист прав людини, посідає орган прокуратури. Його головне 

призначення – гарантування конституційного ладу, а також захист прав і 

свобод людини та громадянина. Саме тому прокурорсько-слідчі 

працівники не можуть порушувати норми та стандарти дисципліни праці 

під час своєї діяльності. Вони завжди повинні суворо дотримуватися вимог 
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чинного законодавства, не піддаватися на корупційні посягання та кожен 

день повністю віддаватися своїй роботі. 

На сьогоднішній день правове регулювання питання 

дисциплінарного проступку та механізму дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників прокуратури України не є досконалим 

та потребує детального перегляду й урегулювання. Недосконалість даного 

механізму призводить до можливості зловживання з боку прокурорсько-

слідчих працівників своїми повноваженнями, що збільшує кількість 

помилок у процесі трудової діяльності та вчинених дисциплінарних 

проступків, підвищує показник дезорганізованості в роботі органів 

прокуратури України. Для врегулювання механізму дисциплінарної 

відповідальності необхідно розглянути поняття «підстави притягнення до 

дисциплінарної відповідальності». 

Шляхом дослідження притягнення прокурорсько-слідчих 

працівників до дисциплінарної відповідальності було встановлено, що 

дисциплінарні проступки, які вчиняються прокурорськими працівниками, є 

достатньо серйозними. Так, за результатами вчинення прокурорсько-

слідчими працівниками дисциплінарних проступків уже склалася певна 

судова практика. Зокрема, постановою Кіровоградського апеляційного 

адміністративного суду від 26 липня 2012 року було прийнято рішення про 

відмову в апеляційного оскарженні рішення про скасування наказів «Про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності». За результатами 

розгляду справи було встановлено, що наказом Генеральної прокуратури 

України особу було призначено прокурором Олександрійського району 

Кіровоградської області строком на п’ять років. Робочою групою 

прокуратури Кіровоградської області відповідно до п. 8.1 плану роботи 

прокуратури Кіровоградської області проведено перевірку в прокуратурі 

Олександрійського району щодо стану координаційної діяльності 

прокурора, її вплив на законність та правопорядок в Олександрійському 

районі. Результати зазначеної перевірки винесено на розгляд оперативної 
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наради при прокуратурі Кіровоградської області, якою, зокрема, прийнято 

рішення за фактами виявлених порушень вирішити питання про 

притягнення до відповідальності прокурора Олександрійського району. 

Наказом прокурора Кіровоградської області «Про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності» за неналежне виконання службових 

обов’язків при здійсненні координаційної діяльності правоохоронних 

органів у протидії злочинності та корупції, невиконання вимог Закону 

України «Про прокуратуру» та галузевих наказів Генеральної прокуратури 

України з цих питань прокурору Олександрійського району молодшому 

раднику юстиції оголошено догану. Позивач оскаржував даний наказ, 

посилаючись на невідповідність нормам Конституції України, зокрема п. 1 

Перехідних положень, нечинність ч. 3 ст. 48 Закону «Про прокуратуру» від 

5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ. Під час судового розгляду було 

встановлено, що відповідно до пунктів 14, 22 ст. 92 Конституції виключно 

законами України визначаються організація й діяльність прокуратури, а 

також діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями, та 

відповідальність за них. Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону «Про прокуратуру» 

повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності 

прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими 

законодавчими актами. Відповідно до ч. 3 ст. 48 Закону «Про 

прокуратуру» за порушення закону, неналежне виконання службових 

обов’язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть 

відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, 

який затверджується Верховною Радою України. Таким чином, Законом 

України «Про прокуратуру» встановлено, що притягнення працівників 

органів прокуратури до дисциплінарної відповідальності здійснюється у 

відповідності до Дисциплінарного статуту прокуратури України, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 

року за № 796-XII. У ч. 1 ст. 8 Дисциплінарного статуту зазначається, що 

дисциплінарні стягнення до прокурорсько-слідчих працівників, а також 
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працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури 

застосовуються за невиконання чи неналежне виконання службових 

обов’язків або за проступок, який порочить їх як працівників прокуратури. 

Згідно зі ст. 9 Дисциплінарного статуту дисциплінарним стягненням є 

догана. Відповідно до ч. 1 ст. 11 Статуту дисциплінарне стягнення має 

відповідати ступеню вини та тяжкості проступку. Прокурор, який вирішує 

питання про накладення стягнення, повинен особисто з’ясувати обставини 

проступку та одержати письмове пояснення від особи, яка його вчинила. В 

разі необхідності може бути призначено службову перевірку. На підставі 

викладеного, суд приходить до висновку, що позовна вимога про 

скасування наказу «Про притягнення до дисциплінарної відповідальності» 

задоволенню не підлягає [118]. 

На сьогодні кількість таких судових рішень є досить великою, що 

говорить про край негативний стан дисципліни праці в органах 

прокуратури. Тому з урахуванням недоліків законодавчого закріплення та 

аналізу практичних показників виникає необхідність у більш чіткому 

визначенні підстав дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників. 

У правовій літературі поняття «підстави відповідальності» поділяють 

на дві категорії – правову й фактичну. Такої позиції притримуються 

І.С. Самощенко й М.Х. Фарукшин, які виділяють правову й фактичну 

підстави відповідальності. Правова – це наявність правової норми, що 

встановлює юридичну відповідальність за вчинене діяння; фактичною є дія 

(бездіяльність), заборонена правовою нормою, тобто вчинення власне 

правопорушення [119, с. 71-73]. М.С. Малеїн у своїх працях зазначає, що 

правопорушення – це підстава відповідальності де є правопорушення, там 

є (повинна бути) відповідальність без правопорушення немає 

відповідальності. Автор наголошує на тому, що ці давно сформовані 

положення ясно виражають нерозривний зв’язок між двома юридичними 

категоріями – правопорушенням і відповідальністю [120, с. 130].  
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У Дисциплінарному статуті прокуратури України відсутній чіткий 

перелік підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Лише шляхом аналізу його положень можемо відзначити, що притягнення 

до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників 

можливе у разі: (а) порушення ними закону; (б) вчинення ганебного 

вчинку; (в) неналежного виконання (невиконання) службових обов’язків. 

У той же час, у новому Законі України «Про прокуратуру» підставам 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів приділено 

значно більше уваги. Так, у ст. 43 закріплюється нове положення в сфері 

правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорсько-

слідчих працівників. Дане нововведення було зумовлено обґрунтованою 

необхідністю для повного, об’єктивного й законного притягнення 

прокурора чи слідчого до дисциплінарної відповідальності. Зокрема 

передбачається, що прокурорсько-слідчого працівника може бути 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку 

дисциплінарного провадження з таких підстав:  

1) невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків. 

Невиконання чи неналежне виконання прокурорсько-слідчим працівником 

дій, передбачених як безумовних для виконання ним служби. Таким 

чином, прокурорсько-слідчий працівник вчиняє службову недбалість у 

вигляді дії або бездіяльності та заподіює шкоду законним правам та 

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, 

або інтересам окремих юридичних осіб; 

2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення. Тобто, 

порушення законодавчо закріплених строків розгляду звернень громадян 

без наявності на те обґрунтованих та поважних підстав. Зволікаючи з 

розглядом звернення прокурорсько-слідчий працівник порушує розумні 

строки. Під поняттям «розумний строк» слід розуміти максимально 

короткий строк розгляду звернення та надання змістовної відповіді, 

достатньої для заявника;  
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3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала 

відомою прокуророві під час виконання повноважень. Під поняттям даної 

підстави слід розуміти умисне вчинення прокурорсько-слідчим 

працівником у процесі виконання службових обов’язків дії/бездіяльності, 

спрямованої на повідомлення відомостей, що містять конфіденційну 

інформацію; 

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації 

про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Тобто, 

подання прокурорсько-слідчим працівником до органів доходів і зборів 

неправдивої інформації щодо своїх доходів, майна, витрат тощо; 

5) вчинення дій, що порочать звання прокурора й можуть викликати 

сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності 

та непідкупності органів прокуратури. Порушення прокурорсько-слідчим 

працівником складеної ним присяги, тобто незаконне отримання 

матеріальних благ, порушення морально-етичних норм поведінки, умисне 

затягування розгляду справи тощо; 

6) систематичне (два і більше разів протягом одного року) або 

одноразове грубе порушення правил прокурорської етики. Недотримання 

указаних правил, які передбачені в Кодексі професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури, що, у свою чергу, підриває авторитет органів 

прокуратури України в суспільстві; 

7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку. 

Невиконання чи неналежне виконання прокурорсько-слідчим працівником 

норм та правил, що передбачаються в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку, наприклад, дотримання вимог з охорони праці, техніки 

безпеки, санітарії, гігієни праці й протипожежної безпеки, передбачених 

відповідними правилами та інструкціями; під час виконання службових 

обов’язків та перебування в приміщеннях прокуратури дотримуватися 

ділового стилю одягу; вживати заходів до негайного усунення причин і 
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умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання 

обов’язків, та негайно повідомляти про це керівництво прокуратури тощо; 

8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи 

порядку, не передбачених законодавством у службову діяльність іншого 

прокурора, службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом 

публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за 

відсутності при цьому ознак адміністративного чи кримінального 

правопорушення; 

9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції 

невинуватості. Завчасне звинувачення особи в скоєнні злочину без 

винесення судом законного рішення, тобто виголошення публічних заяв 

прокурором про чиюсь винуватість до закінчення судового процесу. 

Притягнення прокурора чи слідчого до дисциплінарної відповідальності не 

виключає можливості притягнення його до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом. 

Притягнення прокурорсько-слідчого працівника до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до названих вище підстав можливе лише у разі 

встановлення його вини, яка є обов’язковою умовою. Однак вина 

прокурорсько-слідчого працівника може виникати не тільки у разі 

вчинення ним дисциплінарного проступку, а й помилки.  

Помилки прокурорів та слідчих у процесі їх трудової діяльності є 

принципово непереборними, тобто майже кожна дія містить у собі 

елементи суб’єктивності, до яких відносять психологічні особливості 

особи, її професійну кваліфікацію та навички тощо. У даному випадку це є 

проблемою, яку слід вирішувати за допомогою засобів, які б зменшували 

вплив суб’єктивності. У першу чергу, це стосується первинної ланки – 

підбору кадрів на зайняття посади прокурорсько-слідчого працівника. 

Якщо порівнювати помилку та дисциплінарний проступок прокурора 

та слідчого, то обидві ці дії спричиняють шкоду. Так, наприклад, внаслідок 

вчинення проступку чи помилки кінцева мета правосуддя може бути не 
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досягнута, що призведе до заподіяння шкоди суспільним відносинам тощо. 

Проте суттєвою відмінністю помилки є те, що вона заподіює шкоду без 

винного ставлення до неї прокурорсько-слідчого працівника. Вона 

ґрунтується на особистому переконанні працівника в законності та 

правильності таких дій. Необхідно виокремлювати сумлінну помилку 

прокурорсько-слідчого працівника та дисциплінарне правопорушення. 

Принцип винної відповідальності – це загальна вимога для правильного 

визначення юридичної й соціально-моральної оцінки поведінки 

прокурорсько-слідчого працівника. Тому, як писав С.Л. Рубінштейн, при 

оцінюванні вчинку правомірно виходити не із усього того, що стало 

наслідком, а тільки з того, що з об’єктивного наслідку могло бути 

передбачено [121, с. 286]. Тому вважати її підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідально є недоречним та необґрунтованим.  

Також прокурорсько-слідчі працівники прокуратури, виконуючи свої 

професійні обов’язки, повинні мати певну свободу дій та відсутність 

впливу з боку інших органів, а отже, вони повинні вчиняти дії вільно, на 

власний розсуд та за власною оцінкою, не турбуючись при цьому про 

власну майбутню відповідальність. У такому випадку доречно вести мову 

про індемнітет прокурорсько-слідчих працівників.  

Поняття індемнітету в основному пов’язують з діяльністю депутатів. 

Індемнітет (англ. – indemnity нім. – Indemnitat) – у деяких країнах свобода 

виступів і голосування в парламенті, внаслідок якої не допускається 

притягнення депутата до відповідальності за його парламентську 

діяльність [122, с. 182]. Учені-конституціоналісти визначають 

депутатський індемнітет як заборону на притягнення до відповідальності 

за висловлювання та інші дії при здійсненні мандата у палаті, комітеті 

(комісії), в інших випадках, коли висловлення носить публічний характер, 

а так само за зміст внесених проектів законів та інших рішень, за 

голосування, питання і запити, поправки і інше [123, с. 470-471].  
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Таким чином, під поняттям індемнітету прокурорсько-слідчого 

працівника слід розуміти неможливість переслідування (тобто, 

відповідальності, включаючи й дисциплінарну) прокурора та слідчого за 

дії й думки, які вони вчиняють і виражають у процесі своєї професійної 

діяльності, їх правову точку зору по справі, яка ґрунтується на нормах 

матеріального й процесуального права. 

Індемнітет прокурорсько-слідчих працівників – це одна із гарантій їх 

переконання, у вузькому розумінні, та незалежність їх професійної 

діяльності – у широкому. Така думка ґрунтується на тому, що принципи 

відповідальності та незалежності прокурорсько-слідчих працівників 

прокуратури України взаємозалежні. Відповідальність підкоряється 

незалежності, тобто переважає доктрина прокурорського імунітету над 

доктриною відповідальності. Вдалим є висловлювання Р. Ролкера, який 

писав про те, що «кожен повинен мати можливість виконувати свою 

роботу повністю незалежно й бути вільним від усякого страху. Жоден 

прокурор чи слідчий не повинен перегортати сторінки справ тремтячими 

пальцями, запитуючи себе: «Якщо я поступлю в такий от спосіб, то чи 

буду нести відповідальність за збитки?» Доти, доки він виконує свою 

роботу, щиро упевнений, що вона знаходиться в межах його 

юрисдикції,…він не повинен нести відповідальності…» [124, с. 263]. 

Таким чином, помилки прокурорів та слідчих у процесі їх трудової 

діяльності є принципово непереборними, тобто майже кожна дія містить у 

собі елементи суб’єктивності, до яких відносять психологічні особливості 

особи, її професійну кваліфікацію та навички тощо. У даному випадку це є 

проблемою, яку слід вирішувати за допомогою засобів, які б зменшували 

вплив суб’єктивності. У першу чергу, це стосується первинної ланки – 

підбору кадрів на зайняття посади прокурорсько-слідчого працівника. 

З усього наведеного вище стає зрозумілим, що на Кваліфікаційно-

дисциплінарну комісію прокурорів покладається велика відповідальність 

під час прийняття рішення про притягнення прокурорів чи слідчих до 
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дисциплінарної відповідальності. Дана складність полягає у випадках, 

коли прокурор чи слідчий вчиняє дії, які в подальшому визначаються як 

порушення, посилаючись на своє внутрішнє переконання. Тобто, слід 

розмежувати помилку від службового проступку. В таких ситуаціях, на 

нашу думку, слід виходити із очевидності (безспірності) встановлених 

порушень. Ситуацію, коли було встановлено порушення і воно є 

очевидним, але прокурорсько-слідчий працівник продовжує наполягати на 

внутрішньому переконанні, слід кваліфікувати як непрофесіоналізм. З 

урахуванням повноважень та можливостей Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів це видається можливим.  

Таким чином, дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих 

працівників – особливий вид юридичної відповідальності, що проявляється 

у настанні для порушника дисципліни праці несприятливих наслідків, і 

також це засіб гарантування відповідальності за дії та поведінку, які 

сприяють порушенню професійних стандартів прокурорської діяльності. 

Підставою дисциплінарної відповідальності виступає дисциплінарний 

проступок, який слід розглядати, як протиправне, винне діяння 

(бездіяльність), яке не відповідає вимогам службових обов’язків 

прокурорів і виражається в обмеженні або порушення суспільних прав чи 

інтересів осіб. 

Необхідно зауважити, що умовою притягнення прокурорсько-

слідчого працівника до дисциплінарної відповідальності є звернення зі 

скаргою (заявою) до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Так, відповідно до 

Закону України «Про прокуратуру» кожна особа має право звернутись до 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за умови, що вона 

володіє інформацією про дисциплінарне порушення, вчинене прокурором 

чи слідчим. За результатами подання скарги Комісія може відкрити чи 

відмовити у відкриті дисциплінарного провадження. Відмова у відкритті 

провадження можлива у таких випадках: (1) скарга (заява) не містить 
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конкретних відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку 

прокурора; (2) скарга (заява) є анонімною; (3) скарга (заява) подана з 

підстав, не визначених ст. 43 Закону; (4) прокурора, щодо якого надійшла 

скарга (заява), звільнено з посади або його повноваження припинено; 

(5) дисциплінарний проступок, про який зазначено у скарзі (заяві), вже був 

предметом перевірки й щодо нього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія 

прокурорів прийняла рішення, яке не скасовано в установленому законом 

порядку.  

У тому випадку, коли жодна з підстав для відмови у провадженні 

відсутня, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає 

рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора. За 

результатами розгляду скарги її члени приймають рішення про наявність 

або відсутність дисциплінарного проступку прокурора. Коли 

прокурорсько-слідчий працівник не погоджується з рішенням Комісії, він 

має право оскаржити його до адміністративного суду або до Вищої ради 

юстиції протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним 

поштою копії рішення. 

Таким чином, на сьогодні актуальним залишається питання 

визначення та закріплення чіткого переліку підстав дисциплінарної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, оскільки у такий 

спосіб є можливим уникнення зловживання інститутом дисциплінарної 

відповідальності прокурорів. Притягнення прокурорсько-слідчих 

працівників до дисциплінарної відповідальності має ґрунтуватися на 

неухильному додержанні гарантій справедливого й обґрунтованого 

застосування стосовно них заходів дисциплінарного впливу та на 

підставах, передбачених чинним законодавством. Тому пропонуємо 

передбачені Законом України «Про прокуратуру» підстави дисциплінарної 

відповідальності прокурорів закріпити у новому Законі «Про 

Дисциплінарний статут прокуратури України», що сприятиме законності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print1434365000130064#n416
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притягнення прокурорсько-слідчих працівників до дисциплінарної 

відповідальності. 

 

 

 

2.2 Дисциплінарний проступок як підстава притягнення 

прокурорсько-слідчих працівників до дисциплінарної відповідальності 

Підставою для притягнення прокурорсько-слідчого працівника до 

дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного 

проступку. Необхідно відзначити, що в чинному трудовому законодавстві 

відсутнє легальне визначення поняття «дисциплінарний проступок». 

Натомість у проекті Трудового кодексу України міститься положення про 

те, що порушення працівником трудової дисципліни є підставою для 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності. Притягнення до 

дисциплінарної відповідальності можливе за наявності вини працівника. 

Останній вважається невинним, якщо під час виконання трудових 

обов’язків він виявив такий рівень професійності, який вимагався від нього 

відповідно до трудового законодавства, колективного і трудового 

договорів, а також якщо він діяв за наявності обставин необхідної оборони 

або крайньої необхідності. Згідно з цією нормою стає зрозумілим, що 

притягнення до відповідальності можливо лише у разі наявності вини 

працівника.  

Проаналізувавши Закон «Про прокуратуру» та Дисциплінарний 

статут прокуратури України, ми встановили факт відсутності визначення 

поняття «дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого працівника», 

що, в свою чергу, може призвести до подвійного його тлумачення на 

практиці й порушенню процедури притягнення прокурорсько-слідчого 

працівника до дисциплінарної відповідальності.  

Однак визначення даного поняття можна знайти в дисциплінарних 

статутах інших органів державної влади України. Так, Дисциплінарний 
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статут органів внутрішніх справ визначає дисциплінарний проступок як 

невиконання чи неналежне виконання особою рядового або 

начальницького складу службової дисципліни, а під службовою 

дисципліною пропонує розуміти дотримання особами рядового і 

начальницького складу Конституції і законів України, актів Президента 

України і Кабінету Міністрів України, наказів та інших нормативно-

правових актів Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованих 

йому органів і підрозділів та Присяги працівника органів внутрішніх справ 

України [125]. 

Вважаємо, що наведені трактування указаних понять є 

некоректними. Це пов’язано, у першу чергу, з тим, що розуміння поняття 

«службова дисципліна» не може бути звужене лише до виконання норм 

різних нормативно-правових актів законодавства України. Якщо 

розглядати дане поняття саме так, то лише у випадку невиконання 

положень перелічених актів працівник вчиняє дисциплінарний проступок. 

Таке розуміння поняття є не правильним. Необхідно зазначати й те, що 

порушення морально-етичних норм, правил поведінки та громадського 

порядку також слугують підставою для притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

Як наголошував М.С. Малеїн, правопорушення призводить до 

соціально шкідливих наслідків, оскільки порушує інтереси, охоронювані 

правом, і тим самим завдає шкоди суспільним і особистим інтересам, 

установленому порядку [120, с. 6]. Власну думку стосовно даного питання 

висловлює й О.І. Миколенко, який зазначає, що кожне правопорушення як 

явище реальної дійсності конкретне: воно здійснюється конкретною 

особою у певному місці й часі, суперечить чинному законодавству [126, 

с. 13]. 

У правовій науці існує декілька підходів до визначення поняття 

«дисциплінарний проступок». Так, В.В. Зуй розглядає його як невиконання 

або неналежне виконання державним службовцем своїх службових 

nau://ukr/254к/96-ВР/
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обов’язків, перевищення повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із 

проходженням державної служби, а також вчинення проступку, який 

порочить його як державного службовця або дискредитує державний 

орган, в якому він працює [127, с. 54]. В.І. Прокопенко вважає, що це не 

що інше, як винне невиконання або неналежне виконання працівником 

покладених на нього чинним законодавством обов’язків [33, с. 412-413]. 

На думку А.Б. Венгерова, це суспільне шкідливе порушення трудової, 

виконавчої, навчальної й іншої дисципліни, тобто порушення діяльності 

установ, підприємств, організацій та інших колективних утворень [128, 

с. 98]. 

Власну позицію з даного питання має й Л.Ю. Прогонюк, який 

зазначає, що закон не вимагає, щоб порушення трудової дисципліни 

обов’язково призводило до будь-яких шкідливих наслідків. Для 

притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності досить, щоб 

був зафіксований сам факт порушення. Водночас наслідки порушення 

враховуються при визначенні тяжкості дисциплінарного проступку та 

виборі дисциплінарного стягнення, але це питання покладається суто на 

розсуд керівника. Але ж і протиправність у дисциплінарних проступках 

проявляється не так, як у інших правопорушеннях (наприклад, у злочинах 

або адміністративних правопорушеннях). Для дисциплінарних проступків 

характерна відсутність закріплення у нормативних актах конкретних 

складів і прив’язки їх до відповідних санкцій [129, с. 61]. Винятком 

служать лише прогул, поява на роботі у стані сп’яніння, вчинення за 

місцем роботи розкрадання і деякі інші порушення [130, с. 79]. 

Шляхом аналізу перелічених вище визначень, під дисциплінарним 

проступком прокурорсько-слідчого працівника пропонуємо розуміти 

протиправне, винне (умисне або необережне) діяння (дія або бездіяльність) 

прокурорсько-слідчого працівника, яке полягає у невиконанні 

(неналежному виконанні) ним його професійних обов’язків, передбачених 

Конституцією та Законом України «Про прокуратуру», а також наказами 
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вищестоящого прокурора та іншими організаційно-розпорядчими 

документами; перевищенні таких повноважень або порушення обмежень, 

пов’язаних з проходженням служби в органах прокуратури України, а 

також будь-який вчинок, який може не відповідати положенням Кодексу 

професійної етики та поведінки працівника прокуратури.  

Поняття «дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого 

працівника» характеризується властивими тільки йому ознаками. 

Наприклад, Д.О. Гавриленко до основних ознак дисциплінарного 

проступку відносить (а) протиправність дії (бездіяльності), що порушує 

дисципліну (б) наявність шкідливих наслідків у широкому розумінні 

(соціальних, економічних та ін.) для підприємства, колективу установи, 

суспільства (в) причинний зв’язок між протиправною дією (бездіяльністю) 

і шкідливими наслідками (г) вину працівника, який його скоїв [131, 

с. 118]. 

Вважаємо, що до головних ознаках, які розкривають поняття 

«дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого працівника», слід 

віднести:  

а) протиправність діяння (дія або бездіяльність) прокурорсько-

слідчого працівника;  

б) наявність вини у прокурорсько-слідчого працівника, який скоїв 

дане правопорушення;  

в) наявність шкідливих і небезпечних наслідків, що виникають у 

результаті протиправного діяння прокурора або слідчого в органах 

прокуратури;  

г) причинно-наслідковий зв’язок, що виникає між діянням і 

наслідками правопорушення. 

Необхідно відзначити, що крім властивих дисциплінарному 

проступку прокурорсько-слідчих працівників ознак, слід виділити і його 

елементи, до яких віднести: об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, 

суб’єктивну сторону. Визначення об’єкта дисциплінарного проступку є 
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досить проблемним питанням. Це пов’язано з тим, що думки вчених 

розійшлися й єдине визначення відсутнє. Так, С.М. Синчук вважає, що 

об’єкт трудового правопорушення – це суспільні відносини, що становлять 

зміст трудової дисципліни як елемента трудових правовідносин [132, 

с. 151]. С.М. Прилипко висловлює власну думку, яка ґрунтується на тому, 

що об’єктом дисциплінарного проступку є внутрішній трудовий 

розпорядок, зокрема такий його елемент як трудові обов’язки [64, с. 343]. 

«Трудова дисципліна виступає основним складником внутрішнього 

трудового розпорядку. Таке співвідношення цих юридичних категорій 

зумовлено тим, що до змісту цього розпорядку входять трудові відносини, 

розглядувані не тільки в розрізі трудової дисципліни, а й безпосередньо 

пов’язані з ними, що теж належать до предмета трудового права 

(правовідносини з органiзацiї й управлiння працею, контрольно-наглядові 

та ін.). Правильність цієї позиції підтверджує й те, що внутрішній 

трудовий розпорядок включає не лише обов’язки (як це має місце стосовно 

трудової дисципліни), а й права суб’єктів правовідносин у сфері трудового 

права. В об’єктивному сенсі трудова дисципліна також є складовою 

частиною сукупності норм, що регламентують внутрішній трудовий 

розпорядок», – доводить авторський колектив монографії «Внутрішній 

трудовий розпорядок: теоретико-правовий аспект» (науковий редактор 

О.М. Ярошенко) [133, с. 151]. 

Цікавим є висловлювання В.М Смирнова, який вважає, що об’єктом 

дисциплінарного проступку є трудові та пов’язані з ними правовідносини, 

які зазвичай охороняються правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. При цьому він виокремлює загальний та безпосередній 

об’єкти. Так, під загальним слід розуміти трудові відносини, що 

виникають у процесі виробництва, а під безпосереднім – окремі елементи, 

такі як: (а) повне та ефективне використання робочого часу; 

(б) збереження та правильна експлуатація споруд, приміщень, машин, 
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матеріалів, інструментів та іншого інвентарю; (в) охорона здоров’я, 

моральності та життя членів трудового колективу [134, с. 51]. 

Достатньо нестандартною є думка Д.О. Гавриленка щодо 

безпосередніх об’єктів дисциплінарного проступку. Так, він розрізняє три 

групи таких об’єктів (а) службові обов’язки, визначені за посадою, 

порушення яких може спричинити (або спричиняє) обмеження прав, 

інтересів, честі, гідності, особистої недоторканності окремих громадян, 

інтересів і прав державних та громадських організацій (б) правила 

додержання службової дисципліни (режим робочого часу, розпорядок дня 

працівників, правила поводження зі службовими документами) 

(в) загальні правила поведінки державних службовців поза службою, а 

також етичні вимоги, що ставляться до них [135, с. 227-228]. 

Таким чином, розглянувши думки різних учених, ми сформулювали 

власне визначення поняття «об’єкт дисциплінарного проступку 

прокурорсько-слідчого працівника у процесі трудової діяльності». 

Оскільки дисциплінарний проступок безпосередньо залежить від 

виконання або невиконання працівником його обов’язків, то під об’єктом 

дисциплінарного проступку слід розуміти відносини, що виникають у 

процесі трудової діяльності прокурорсько-слідчих працівників при 

виконанні ними своїх професійних обов’язків, установлених на рівні 

чинного законодавства та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Наступним елементом дисциплінарного проступку є об’єктивна 

сторона, яка складається з таких елементів як: (1) протиправна поведінка 

прокурора або слідчого при виконанні своїх трудових обов’язків. 

Протиправною поведінкою прокурорсько-слідчого працівника необхідно 

вважати поведінку, яка не відповідає обов’язкам прокурорсько-слідчого 

працівника та суперечить вимогам Закону України «Про прокуратуру», 

Дисциплінарного статуту прокуратури та інших нормативно-правових 

актів. Це також поведінка, яка спрямована на невиконання вказівок та 

розпоряджень вищестоящого прокурора. Протиправність прокурорсько-
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слідчого працівника полягає в порушенні ним службових обов’язків; 

(2) настання суспільно шкідливих наслідків в результаті такої діяльності 

(тобто, у результаті протиправних дій або бездіяльності, неетичної 

поведінки або невиконання професійних обов’язків прокурорсько-слідчим 

працівником порушуються норми й положення, закріплені 

законодавством); (3) причинно-наслідковий зв’язок між наслідками й 

протиправними діями (невиконання прокурорсько-слідчим працівником 

норм права тягне за собою такі наслідки: порушення прав і законних 

інтересів громадян, трудового процесу в прокуратурі або підрив 

авторитету органів прокуратури України в цілому).  

Отже, першою ознакою об’єктивної сторони дисциплінарного 

проступку прокурорсько-слідчих працівників є протиправність. Її слід 

розуміти як порушення чинних норм законодавства, що передбачають 

визначення порядку та змісту прокурорської діяльності, безпосередньо 

закріплені в професійних обов’язках, а також етичних норм, тобто 

поведінки, яка несумісна ані з гідністю працівника прокуратури, ані з 

авторитетом органів прокуратури України. 

Протиправність у дисциплінарних проступках прокурорсько-слідчих 

працівників прокуратури проявляється дещо по-іншому, аніж в інших 

правопорушеннях. Вона полягає у порушенні службових обов’язків. У 

тому випадку, коли прокурорсько-слідчий працівник веде себе неетично, 

порушує правила професійної поведінки, він тим самим підриває головні 

характеристики звання прокурора як «честь» та «гідність». 

Термін «честь» означає гідні поваги й гордості моральні якості та 

етичні принципи особистості, гарну, незаплямовану репутацію, добре ім’я 

(честь мундира) [136, с. 666]. Моральна цінність особистості в понятті 

«честь» пов’язується з конкретним суспільним становищем людини, родом 

її діяльності й визнаними за нею заслугами [137, с. 11]. За допомогою даної 

категорії можна визначити суспільну оцінку прокурорсько-слідчого 

працівника як особистості в суспільстві. 
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Гідність – це сукупність високих моральних якостей, а також повага 

цих якостей у самому собі [138, с. 152]. Це самооцінка особистістю своїх 

моральних та інших соціальних якостей. Гідність, за визначенням, може 

бути тільки зі знаком «плюс», тобто, вона являє собою супроводжуване 

власною позитивною оцінкою відображення якостей особи в її свідомості 

[139, с. 11]. Людина, як особистість, має певну сукупність моральних та 

етичних якостей, які вона використовує в процесі своєї життєдіяльності. 

Необхідно враховувати те, що для держави важливою є суспільна оцінка 

прокурорсько-слідчого працівника. Його власна самооцінка не має 

жодного нормативного регулювання, а тому впливає лише на його власне 

відношення з суспільством. Таким чином, поняття «честь» багато в чому є 

схожою з категорією «гідність». Честь і гідність співвідносяться між собою 

як оцінка й самооцінка, як повага й самоповага [140, с. 4]. Ці оцінні 

категорії, взаємно переплітаючись, являють собою складне, але єдине 

явище [141, с. 49]. 

У тому випадку, коли прокурор чи слідчий будуть вчиняти дії або 

бездіяльність, які порушують усі норми та стандарти понять «честь» та 

«гідність», проте припустимі та прийнятні для них, такі дії (бездіяльність) 

матимуть негативні правові наслідки, які можуть застосовуватися до 

прокурорів навіть з урахуванням того, що такі поняття не мають правової 

основи. Так, відповідно до ст. 30 Кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури працівники прокуратури зобов’язані неухильно 

дотримуватися вимог цього Кодексу, а у разі їх порушення вони будуть 

нести відповідальність, установлену законодавством. При відсутності 

підстав для юридичної відповідальності працівника прокуратури 

керівником органу прокуратури до нього може бути застосований такий 

захід морального впливу як застереження про припинення неетичної 

поведінки з попередженням про можливість застосування дисциплінарного 

стягнення, про що оголошується колективу прокуратури чи відповідного 

структурного підрозділу та складається протокол. 
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Під поняттям «поведінка, що порочить прокурора чи слідчого» слід 

розуміти дію чи бездіяльність, яка порушає етичні вимоги прокурорсько-

слідчого працівника. До таких дій чи поведінки можна віднести наступні: 

упереджене ставлення щодо питань національності, мови, релігії, 

сексуальної орієнтації, соціально-економічного стану в процесі судового 

засідання; публічний показ свого позитивного чи негативного ставлення до 

сторін; вчинення певних дій чи бездіяльності, які слід розглядати як 

упереджене ставлення прокурора до якоїсь із сторін, які беруть участь у 

розгляді справи тощо; використання під час виконання своїх професійних 

обов’язків або поза службовою діяльністю расистської, шовіністичної 

термінології. 

Таким чином, дане поняття варто розглядати як дії/бездіяльність або 

поведінку, що реалізовується в процесі виконання професійних обов’язків 

прокурорсько-слідчими працівниками або поза їх службовою діяльністю, 

які не відповідають положенням Кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури та порушують головні обов’язки прокурора чи 

слідчого і можуть слугувати основою для підриву суспільного авторитету 

як органу прокуратуру, так і морального обличчя прокурорсько-слідчого 

працівника. 

На основі викладеного вище, вважаємо, що законодавче визначення 

прокурорських обов’язків, які в подальшому стануть головними 

підставами для дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури, 

необхідно сформулювати у відповідний спосіб: «Прокурорсько-слідчі 

працівники при виконанні своїх професійних обов’язків зобов’язані 

дотримуватися положень Конституції та законів України, які забезпечують 

прокурорсько-слідчу діяльність, правил внутрішнього трудового 

розпорядку, вимог щодо несумісності роботи, норм Кодексу професійної 

етики та поведінки працівників прокуратури». 

Другою та третьою ознаками об’єктивної сторони дисциплінарного 

проступку є шкідливі наслідки та наявний при цьому зв’язок між 
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наслідком та порушенням. Дане питання хоча й досліджувалося, однак 

єдиної думки й до цього часу немає. Так, Є.А. Кленов й В.Г. Малов 

наголошують, що не можна затушовувати різницю між «матеріальними» 

правопорушеннями, якими заподіюється «відчутна» матеріальна шкода, й 

«формальними», що завдають шкоду тільки правопорядку (наприклад, 

запізнення на роботу службовця на 10-20 хв.) [142, с. 29]. Таку точку зору 

підтримує й Л.О. Сироватська, яка зазначає, що можна розрізняти 

проступки, які шкідливі самим фактом здійснення, і проступки, що можуть 

спричинити собою настання шкідливих наслідків [143, с. 52]. 

Очевидним є те, що правові наслідки, що виникають від порушення 

прокурором чи слідчим норм внутрішнього трудового розпорядку 

(запізнення на роботі або залишення робочого місця раніше) та норм 

кримінального, цивільного чи іншого законодавства (ст. 21 КПК України 

[144] щодо забезпечення підозрюваному, обвинуваченому й підсудному 

права на захист), є істотно різними. У першому випадку, за умов 

порушення внутрішнього трудового розпорядку, прокурор чи слідчий 

дійсно вчиняє порушення, однак негативні наслідки від нього та йому 

подібних настають не завжди. Проте це є головною ознакою для 

притягнення прокурорсько-слідчого працівника до дисциплінарної 

відповідальності та підставою для порушення дисциплінарного 

провадження. 

За загальним правилом, суб’єктом дисциплінарного проступку є 

працівник, який знаходиться у трудових правовідносинах з роботодавцем. 

Усі суб’єкти діляться на загальні та спеціальні. Під поняттям «загальний 

суб’єкт дисциплінарної відповідальності» слід розуміти будь-якого 

працівника, який перебуває у трудових відносинах з роботодавцем. Як 

наголошує О.В. Колосовський, чинне законодавство передбачає 

дисциплінарну відповідальність як працівника, так і роботодавця. Таким 

чином, підтримується принцип взаємної відповідальності працівника та 

роботодавця. Тому суб’єктом дисциплінарної відповідальності за вчинення 
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дисциплінарного проступку слід вважати обидві сторони правовідносин 

[145, с. 90]. Таким чином, суб’єктом у даній ситуації є як працівник, так і 

безпосередньо керівний склад підприємства, установи, організації. 

До спеціальних суб’єктів дисциплінарного проступку відносять таку 

категорію працюючих, які підлягають дисциплінарній відповідальності 

відповідно до норм, що закріплюються в спеціальних нормативно-

правових актах. Прокурорсько-слідчі працівники відносяться до даної 

категорії суб’єктів, оскільки їх дисциплінарна відповідальність 

регулюється відповідно до норм Закону України «Про прокуратуру» та 

Дисциплінарним статутом прокуратури України. Спеціальний статут 

прокурорсько-слідчого працівника відрізняється від загального тим, що у 

ньому закріплена ширша дисциплінарна відповідальність, суворіші санкції 

стосовно прокурорсько-слідчих працівників. Особливою ознакою 

спеціального суб’єкта дисциплінарного проступку є те, що його моральні 

норми поведінки включені до професійних обов’язків. 

Суб’єктивну сторону при вчиненні дисциплінарного проступку 

характеризує вина працівника, яка є головним і обов’язковим елементом, 

який необхідний для притягнення до дисциплінарної відповідальності. 

Вина характеризує психологічне ставлення особи до скоєного, це показник 

відповідальності особи щодо настання суспільно шкідливих наслідків. 

Тільки у випадку повного і всебічного з’ясування дисциплінарного 

проступку можливо обґрунтувати залучення прокурорсько-слідчого 

працівника до дисциплінарної або будь-якої іншої відповідальності, а 

також встановити стягнення примусового характеру за заподіяну шкоду. 

Як зазначає Н.Б. Болотіна, працівник не може бути визнаний винним, якщо 

він неналежно виконує свою роботу внаслідок недостатньої кваліфікації 

або відсутності відповідних умов для її виконання, інакше кажучи, коли 

він об’єктивно не міг належно виконати роботу або коли власник не 

створив для цього належних умов. Також не можна притягувати 

працівника до відповідальності за невиконання завідомо незаконного 
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розпорядження керівника, а також за відмову виконувати роботу, не 

передбачену трудовим договором [146, с. 514-515]. 

Суб’єктивна сторона дисциплінарного проступку складається із 

головних та факультативних ознак. Так, обов’язковою ознакою є вина, яка 

характеризується поняттям умислу й необережності. Зі змісту ст. 43 Закону 

України «Про прокуратуру» стає зрозумілим, що дисциплінарна 

відповідальність прокурорсько-слідчих працівників настає в разі 

допущення ними в трудовому процесі недбалості або несумлінності. Як 

зазначає І.Л. Петрухін, окрім умисної, вводиться і необережна вина – 

«несумлінність», яка може приймати форму недбалості чи самовпевненості 

[147, с. 138-139]. Тобто, термін «несумлінність» характеризує необережну 

форму вини прокурорсько-слідчого працівника прокуратури України. 

С.І. Ожегов у словнику поняття «несумлінність» («несумлінний») 

визначає як нечесно й недбало роблячи що-небудь. При цьому необхідно 

зауважити, що таке поняття як «нечесність» не можна розглядати як 

елемент необережності. Нечесною людина може бути лише умисно. 

Недбалість (халатність) – неуважне ставлення до своєї роботи [148, с. 342]. 

Це говорить про те, що дисциплінарні проступки прокурорсько-слідчими 

працівниками можуть відбуватися як умисно, так і з необережності. 

Внаслідок недбалого ставлення прокурорсько-слідчого працівника до своєї 

роботи й своїх професійних обов’язків можуть виникати суспільно 

шкідливі наслідки. Під час недбалості прокурор або слідчий не здатні чітко 

визначити негативні наслідки, які можуть настати, проте вони повинні 

були й могли їх передбачити та усунути. У тому випадку, коли прокурор 

або слідчий легковажно розраховують на запобігання негативних 

наслідків, які були заподіяні внаслідок вчинення ними протиправних дій, 

або легковажно розраховують на їх усунення, вони визнають негативність 

своєї поведінки (умисел). Таким чином, прокурорсько-слідчий працівник 

визнає навмисність такого порушення. 
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Самостійними (факультативними) елементами суб’єктивної сторони 

є мотив й мета дисциплінарного проступку. Дані елементи тільки в 

результаті взаємодії й єдності можуть показати повну картину поведінки 

прокурорсько-слідчого працівника (наприклад, вказати на корисливість 

його дій). Мотив і мета – це факультативні ознаки суб’єктивної сторони 

дисциплінарного проступку, тобто вони мають значення тільки в певних 

випадках, наприклад, коли виступають обтяжливими або пом’якшуючими 

елементами. 

Таким чином, про таку підставу дисциплінарної відповідальності як 

дисциплінарний проступок можна говорити тільки в разі наявності всіх 

його складових, а саме: об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта та 

суб’єктивної сторони. У тому випадку, коли хоча б один із цих елементів 

відсутній, питання про дисциплінарну відповідальність прокурорсько-

слідчого працівника слід переглянути. Дисциплінарна відповідальність 

прокурорсько-слідчих працівників відрізняється від будь-якої іншої 

відповідальності наступними ознаками:  

– характером суспільних правовідносин, на які посягають проступки;  

– об’єктом правовідносин, які визначають ступінь суспільної 

небезпеки;  

– порядком застосування санкцій; 

– спеціальним суб’єктом, який скоїв дисциплінарний проступок. 

 

 

 

2.3 Види дисциплінарних стягнень і порядок їх застосування до 

прокурорсько-слідчих працівників 

На сьогоднішній день інститут прокуратури України займає 

пріоритетне місце в правовій системі реформування, що відбувається в 

нашій державі. Необхідність правового реформування обґрунтовується 

тим, що саме на органи прокуратури покладається функція розвитку та 
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функціонування держави як правової та самостійної. Прокуратура України 

слугує основою для формування та реалізації політики держави та її 

управління, забезпечує реалізацію прав, свобод та інтересів людини й 

громадянина. Важливе місце в механізмі реалізації діяльності органів 

прокуратури відіграє дисциплінарна відповідальність, до якої можуть бути 

притягнуті її працівники. Дисципліна праці завжди є головною ознакою в 

установленні та забезпеченні ефективної професійної діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників та державного управління. 

У процесі трудової діяльності до працівників прокуратури України 

можливе застосування стимулюючих заходів ефективного виконання 

трудових обов’язків, серед яких можна виділити як позитивні 

(заохочення), так і негативні (дисциплінарні стягнення). Як зазначає з 

даного приводу В.М. Кудрявцев, заохочення, а не покарання є в багатьох 

випадках більш ефективними засобами, тому що в ситуації позивної 

мотивації спонукальною силою бажаного провадження виступають не 

тільки зовнішні розпорядження, а й власний інтерес суб’єкта, його 

зацікавленість [149, с. 155]. 

Відповідно до статей 4 та 5 Дисциплінарного статуту прокуратури до 

прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, 

наукових та інших установ прокуратури застосовуються заохочувальні 

заходи за сумлінне й зразкове виконання службових обов’язків, ініціативу 

та оперативність у роботі, а саме: 1) подяка; 2) грошова премія; 

3) подарунок; 4) цінний подарунок; 5) дострокове присвоєння класного 

чину або підвищення в класному чині; 6) нагородження нагрудним знаком 

«Почесний працівник прокуратури України». За особливі заслуги в роботі 

працівники прокуратури можуть бути представлені до нагородження 

державними нагородами і присвоєння почесного звання «Заслужений 

юрист України». 

Звертаємо увагу на те, що згідно з новим Законом України «Про 

прокуратуру» не визначається взагалі заохочення прокурорсько-слідчих 
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працівників. Така невідповідність між нормативно-правовими актами не 

може існувати на практиці. Тому в проекті Закону «Про Дисциплінарний 

статут прокуратури України» слід чітко закріпити визначення поняття 

«заохочення прокурорсько-слідчого працівника», зазначивши, що «це 

позитивна оцінка результатів професійної та трудової діяльності 

прокурорсько-слідчого працівника за особливі досягнення в роботі у 

вигляді спеціальних заходів (блага матеріального або морального 

характеру, пільги чи переваги). До прокурорсько-слідчих працівників 

можуть застосовуватись такі заходи заохочення: (а) дострокове зняття 

дисциплінарного стягнення; (б) оголошення подяки; (в) грошова премія; 

(г) цінний подарунок; (ґ) дострокове присвоєння класного чину або 

підвищення в класному чині; (д) нагородження нагрудним знаком 

«Почесний працівник прокуратури України».  

Однак у тому випадку, коли прокурорсько-слідчим працівником 

скоюється дисциплінарний проступок, до нього застосовуються заходи 

дисциплінарного примусу. З урахуванням того, що вчинення 

дисциплінарного проступку тягне за собою негативні наслідки у вигляді 

застосування дисциплінарного стягнення, проаналізуємо зміст поняття 

«дисциплінарне стягнення». 

На сьогодні дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих 

працівників визначається відповідно до положень Закону «Про 

прокуратуру» та Дисциплінарного статуту прокуратури України. 

Необхідно відмітити й те, що й у КЗпП України передбачаються види 

дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися до прокурорсько-

слідчих працівників. Їх можна поділити на загальні та спеціальні – до 

перших слід віднести ті, які містяться у чинному КЗпП. Так, відповідно до 

положень ст. 147 за порушення трудової дисципліни до працівника може 

бути застосований тільки один з таких заходів стягнення як (1) догана або 

(2) звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну 

можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші 
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дисциплінарні стягнення. Даний перелік стягнень називають 

«універсальним», оскільки він пов’язаний із застосуванням загальної 

дисциплінарної відповідальності до працівника. Він поширюється на всіх 

працівників, окрім тих, які мають спеціальну дисциплінарну 

відповідальність. 

Такий вид дисциплінарного стягнення як догана може бути 

застосований до працівника у випадку невиконання чи неналежного 

виконання ним професійних обов’язків, які визначаються відповідно до 

чинного законодавства та положень внутрішнього трудового розпорядку. 

В окремих випадках підстави застосування такого стягнення можуть 

міститись і в посадових інструкціях. Ознакою порушення державним 

службовцем дисципліни, що може бути підставою для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності у формі оголошення догани, є наявність 

вини в його діях чи бездіяльності [150, с. 6]. 

Звільнення працівника застосовується в окремих випадках, а саме у 

разі: (а) систематичного невиконання працівником без поважних причин 

обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше 

застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 

ст. 40 КЗпП України); (б) прогулу (в тому числі відсутності на роботі 

більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 

ст. 40 КЗпП України); (в) появи на роботі в нетверезому стані, у стані 

наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП України); 

(г) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна 

власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи 

постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського 

впливу (п. 8 ст. 40 КЗпП України); (д) одноразового грубого порушення 

трудових обов’язків працівником підприємства, установи, організації всіх 

форм власності (п. 1 ст. 41 КЗпП України). 
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Однак види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до 

прокурорсько-слідчих працівників, є іншими. Вони характеризуються 

певною особливістю, яка проявляється в тому, що вони визначаються як 

нормами трудового, так і адміністративного права. Вирішуючи питання 

щодо притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, слід 

ураховувати правове положення, в якому він перебуває. 

До спеціальних дисциплінарних стягнень, які передбачені ст. 9 

Дисциплінарного статуту прокуратури та які можуть застосовуватися до 

прокурорсько-слідчих працівників, слід віднести наступні: (1) догану, 

(2) пониження в класному чині, (3) пониження в посаді, (4) позбавлення 

нагрудного знаку «Почесний працівник прокуратури України», 

(5) звільнення, (6) звільнення з позбавленням класного чину. Розглянемо 

їх. 

1. Догана – це вид дисциплінарного стягнення, яке застосовується до 

прокурорсько-слідчого працівника у випадках невиконання чи 

неналежного виконання ним професійних обов’язків, порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку та норм професійної етики або 

поведінки. За результатами вчинення проступку, але не пізніше одного 

місяця з дня його виявлення, на прокурорсько-слідчого працівника 

готується наказ про оголошення догани. Оголошення наказу про догану 

здійснюється під розписку прокурорсько-слідчого працівника з 

обґрунтуванням мотивів його застосування. В тому випадку, коли 

прокурор чи слідчий протягом року не вчиняє нового дисциплінарного 

проступку, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. За 

сумлінну поведінку прокурорсько-слідчого працівника прокурор 

прокуратури за власним бажанням може видати наказ про зняття стягнення 

до закінчення строку. 

2. Пониження в класному чині застосовується у випадках грубого 

порушення службових обов’язків працівником прокуратури, його 

недостойної поведінки або у разі вчинення ганебних вчинків, які 
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підривають авторитет органу прокуратури України. Позбавлення або 

пониження в класному чині державного радника юстиції 1, 2, 3 класів 

провадиться Президентом України за поданням Генерального прокурора 

України.  

3. Пониження в посаді – це переведення прокурорсько-слідчого 

працівника на нижчу посаду в органах прокуратури. 

4. Позбавлення нагрудного знаку «Почесний працівник прокуратури 

України» відбувається за умови, коли особи, нагороджені таким нагрудним 

знаком, можуть бути звільнені з роботи лише за попередньою згодою 

Генерального прокурора України. 

5. Звільнення – це вид дисциплінарного стягнення, яке 

застосовується до працівників прокуратури при вчиненні найбільш 

небезпечних дисциплінарних проступків. До таких можна віднести 

систематичне невиконання службових та посадових обов’язків, у разі 

попереднього застосування до прокурорсько-слідчого працівника 

дисциплінарного стягнення, яке було менш суворим.  

6. Звільнення з позбавленням класного чину згідно з постановою 

Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року «Про затвердження 

положення про класні чини працівників органів прокуратури» може мати 

місце за проступки, що порочать працівника органів прокуратури. У разі 

грубих порушень службового обов’язку працівником прокуратури чи 

негідної поведінки його може бути понижено в чині [151].  

Відповідно до ст. 49 Закону «Про прокуратуру» до прокурорсько-

слідчого працівника можуть бути застосовані такі види дисциплінарних 

стягнень: (1) догана; (2) заборона на строк до одного року на переведення 

до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в 

органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора України); (3) звільнення з посади в органах прокуратури. У той 

же час, ст. 9 Дисциплінарного статуту містить зовсім інший перелік: 

(1) догана; (2) пониження в класному чині; (3) пониження в посаді; 
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(4) позбавлення нагрудного знаку «Почесний працівник прокуратури 

України»; (5) звільнення; (6) звільнення з позбавленням класного чину.  

Аналізуючи положення Закону й Статуту спостерігаємо 

невідповідність даних норм. У зв’язку з цим доцільно передбачити єдиний 

розширений перелік видів дисциплінарних стягнень, які можуть бути 

накладені на прокурорсько-слідчих працівників, а саме:  

1) догана;  

2) пониження в посаді строком до 6 місяців;  

3) заборона на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора України);  

4) звільнення з посади в органах прокуратури з позбавлення права 

займати будь-які посади в цьому органі в майбутньому.  

Такий перелік стягнень забезпечить необхідну міру покарання 

працівника при вчиненні ним дисциплінарного проступку різного ступеня 

тяжкості. 

З урахуванням повноважень прокуратур та їх територіального 

поділу, дисциплінарні заходи, які можуть застосовуватися до 

прокурорсько-слідчих працівників, поділяються на такі, що 

застосовуються (ст. 51 Закону «Про прокуратуру»): (1) Генеральним 

прокурором України – щодо прокурорів Генеральної прокуратури України; 

(1-1) керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – стосовно 

прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; (2) керівником 

регіональної прокуратури – щодо прокурорів відповідної регіональної 

прокуратури та прокурорів місцевих прокуратур, які розташовані у межах 

адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну 

юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури; (3) військовим 

прокурором регіону – стосовно прокурорів відповідної військової 

прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, 
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розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що 

підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової 

прокуратури регіону. 

Відповідно до ст. 77 Закону «Про прокуратуру» повноваження щодо 

прийняття рішення про застосування до прокурорсько-слідчого працівника 

стягнення покладається на Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію 

прокурорів. За результатами дисциплінарного провадження й за наявності 

підстав, передбачених цим Законом, Комісія приймає рішення про 

накладення на прокурора місцевої прокуратури дисциплінарного 

стягнення або рішення про неможливість подальшого перебування особи 

на посаді прокурора. Однак дана стаття визначає права Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів щодо прийняття рішення про 

притягнення до дисциплінарної відповідальності, а не застосування самого 

стягнення. Стаття 9 Закону визначає, що до повноважень Генерального 

прокурора України входить можливість застосування до прокурора 

Генеральної прокуратури України, прокурора регіональної чи місцевих 

прокуратур дисциплінарного стягнення на підставі рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Таким чином, саме до 

повноважень Генерального прокурора України відноситься застосування 

стягнення до прокурорсько-слідчого працівника. 

З даною позицією ми не погоджуємось, оскільки закріплення такого 

повноваження за Генеральним прокурором України лише збільшить 

завантаженість роботи в Генеральній прокуратурі, однак ніяким чином не 

вплине на процес вирішення дисциплінарного питання. Вважаємо, що 

повноваження щодо накладення стягнень слід покласти на керівників 

різних рівнів прокуратур, оскільки притягнення до дисциплінарної 

відповідальності краще вирішується на місцях. Тому пропонуємо додати 

до ст. 49 нову частину: «За результатами проведення дисциплінарного 

провадження й за наявності підстав для притягнення прокурорсько-

слідчого працівника до дисциплінарної відповідальності, на підставі 
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рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прокурори 

регіональних та місцевих прокуратур приймають рішення про 

застосування до прокурора своєї прокуратури дисциплінарного стягнення 

або щодо неможливості подальшого перебування його на посаді 

прокурора». 

Цікавим фактом є те, що на сьогодні ані в чинному Законі України 

«Про прокуратуру», ані в Дисциплінарному статуті прокуратури не 

передбачаються види дисциплінарного впливу. Закріплюються виключно 

дисциплінарні стягнення. Дані положення не містяться в нормах 

законодавства, а визначаються частіше на рівні локальних нормативно-

правових актів. Якщо порівнювати дисциплінарні стягнення та 

дисциплінарні заходи впливу, можна визначити певні схожі та відмінні 

ознаки. З приводу дисциплінарних заходів впливу в спеціальній юридичній 

літературі єдність думок щодо їх правової природи відсутня. Як наголошує 

П.Р. Стависький, ця відповідальність має такі специфічні ознаки, які дають 

підстави виділити її в самостійний вид, що існує в трудовому праві поряд з 

дисциплінарною й матеріальною [152, с. 72]. Л.О. Сироватська зазначає, 

що дані заходи можна розглядати як додаткову відповідальність по 

відношенню до дисциплінарної [135, с. 65]. В.І. Щербина відстоює думку, 

що у разі позбавлення заохочувальних виплат або зниження їх розміру 

відбувається зменшення розміру заробітної плати працівника, що дає 

підстави розглядати ці заходи як дисциплінарні санкції [153, с. 45-46]. Інші 

вважають, що неприпустимо заходи дисциплінарного впливу 

кваліфікувати як відповідальність [154, с. 5]. 

Дослідження та вирішення даного питання є досить актуальним та 

необхідним, оскільки заходи дисциплінарного впливу, будучи різновидом 

санкцій, які можуть застосовуватись до працівників прокуратури, 

безпосередньо стосуються обмеження прав прокурорсько-слідчих 

працівників. Проте на сьогодні законодавчо не встановлені порядок, 

підстави, умови застосування та терміни дії заходів дисциплінарного 
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впливу. Це, у свою чергу, може слугувати підставою для зловживань з 

боку роботодавця та погіршення прав і гарантій працівника. Тому питання 

щодо правового закріплення поняття та механізму реалізації даних заходів 

необхідно вирішувати, по-перше, на загальному рівні (в проекті нового 

Трудового кодексу України), а, по-друге, у спеціальних нормативно-

правових актах працівників прокуратури (Закон України «Про 

прокуратуру» та Дисциплінарний статут прокуратури). 

Спільними ознаками між дисциплінарними стягненнями та заходами 

дисциплінарного впливу, з урахуванням положень ст. 147 КЗпП України, 

можуть виступати: (а) підстава – це порушення працівником норм 

дисципліни праці; (б) наслідки застосування таких заходів завжди 

супроводжуються обмеженнями майнового або організаційного характеру 

для працівника. Отже, при одночасному застосуванні до прокурорсько-

слідчого працівника дисциплінарного стягнення та заходу 

дисциплінарного впливу відбувається порушення вимог законодавства, 

відповідно до яких визначається, що за один дисциплінарний проступок 

може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення. 

Різниця між заходами дисциплінарного впливу та дисциплінарними 

стягненнями проявляється в тому, що вони: (а) не можуть виступати 

підставою для звільнення працівника з роботи; (б) не визначаються на 

рівні законодавства (невизначений строк дії заходів дисциплінарного 

впливу; нерегламентований порядок застосування даних заходів). 

Таким чином, статус заходів дисциплінарного впливу на 

прокурорсько-слідчих працівників на сьогодні законодавцем не 

визначений. Наявність такої ситуації, зумовлена невизначеністю підходу 

законодавця до заходів дисциплінарного впливу і їх співвідношення з 

дисциплінарними стягненнями, дає підстави стверджувати про відсутність 

реальної захищеності прав прокурорів та слідчих [155, с. 293]. 

Вважаємо за доцільне включити положення про заходи 

дисциплінарного впливу, які можуть застосовуватися до працівників 
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прокуратури, до проекту Закону «Про Дисциплінарний статут прокуратури 

України» та викласти його в наступній редакції: «До прокурорсько-слідчих 

працівників можуть бути застосовані такі види дисциплінарного впливу як 

зауваження та попередження про неповну службову відповідність». 

Зауваження як вид дисциплінарного впливу поєднує в собі елементи 

виховного характеру та негативні наслідки для працівника. Негативні 

наслідки при зауважені є не значними. Так, наприклад, керівник 

прокуратури з урахуванням фактичної обстановки вчинення 

дисциплінарного проступку та поведінки винної особи може встановити, 

що даний проступок є малозначимим та не завдасть шкоди ані трудовій 

діяльності, ані дисципліні праці. Однак з метою профілактики та 

реагування на такі дії керівник прокуратури мусить певним чином 

відреагувати. Тому до прокурорсько-слідчого працівника застосовується 

зауваження як засіб дисциплінарного впливу. 

Таким чином, застосування зауваження до прокурорсько-слідчих 

працівників є превентивним заходом для вчинення дисциплінарних 

правопорушень. Це найбільш м’який засіб дисциплінарного впливу, 

головна мета якого проявляється у нагадуванні прокурорсько-слідчому 

працівнику про його професійні обов’язки, правовий статус та державне 

призначення. Зауваження може бути застосоване лише в тому випадку, 

коли прокурорсько-слідчий працівник вчинить незначний проступок, що 

не матиме наслідків (наприклад, порушення правил внутрішнього 

трудового розпорядку). 

Наступним заходом дисциплінарного впливу, який ми пропонуємо 

застосовувати на практиці до прокурорсько-слідчих працівників, – це 

попередження про неповну службову відповідність. Головною причиною 

застосування такого дисциплінарного заходу є те, що діяльність органів 

прокуратури ґрунтується на постійному оновленні правової бази, заходів 

та методів їх трудової діяльності та покращенні професіоналізму 

працівників. Попередження про неповну службову відповідність якраз 
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застосовується у разі недостатньої професійної підготовки, використання 

застарілих методів діяльності та відсутності належної правової підготовки 

тощо, що стало причиною вчинення дисциплінарного проступку. 

Даний вид дисциплінарного впливу має певні особливості та 

складності в застосуванні. Це пов’язано з тим, що причинний зв’язок між 

фактом вчинення проступку та висновком щодо невідповідності 

працівника можна розглядати як: (а) неспроможність працівника 

прокуратури у прийняті правильних рішень по справі; (б) недостатня 

сумлінність під час виконання своїх професійних обов’язків; 

(в) невідповідність інтелектуальному чи освітньому рівню, який повинен 

мати працівник прокуратури. Однак у будь-якому випадку даний захід слід 

використовувати лише при об’єктивній необхідності у відстороненні 

такого працівника від виконання службових обов’язків на час 

перепідготовки, але при збереженні його робочого місця та заробітної 

плати. Застосування попередження про неповну службову відповідність до 

прокурорсько-слідчого працівника свідчить про визнання керівником 

прокуратури неспроможності певної особи якісно й ефективно виконувати 

покладені на неї обов’язки. 

Таким чином, застосування на практиці до прокурорсько-слідчих 

працівників такого заходу дисциплінарного впливу як попередження про 

неповну службову відповідність покращить професійний рівень 

прокурорів та слідчих і забезпечить більш лояльний підхід до вжиття 

заходів дисциплінарного стягнення. 

Питання вдосконалення видів дисциплінарних стягнень повинно 

відбуватися шляхом внесення змін до чинного законодавства та 

приведення його у відповідність до міжнародних норм та стандартів. Так, 

наприклад, у Німеччині досить активно використовується такий вид 

дисциплінарного стягнення до прокурорсько-слідчих працівників як 

«призначення на іншу посаду з меншим посадовим окладом». І взагалі в 

цій державі всі стягнення тісно пов’язані із фінансовою стороною праці 
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робітника. Окрім зазначеного стягнення, там ще існують і такі: грошове 

стягнення (розмір якого може бути від 25 до 100% заробітної плати за 

місяць); зменшення розміру заробітної плати на 20% (строк до 5 років); 

відсторонення від служби (втрата права на платню, посаду, службовий 

одяг, пенсійне посвідчення) [156, с. 143]. 

Дані види стягнень можна враховувати як суто адміністративні 

заходи із грошовим покаранням. Вони комплексно та різнобічно 

впливають на свідомість працівника й сприяють запобіганню 

правопорушень в органах державної влади. Лише при наявності широкого 

кола дисциплінарних стягнень можна врахувати всі особливості 

працівника, до яких слід віднести: вік, стаж державної служби, професійну 

підготовку та інші обставини, що характеризують його особистість.  

Досить вдалим є висловлювання Ю.С. Адушкіна про те, що 

дисциплінарна відповідальність переважає будь-який інший вид 

юридичної відповідальності по масштабах та частоті реалізації, з огляду на 

що необхідно поглиблено вивчати порядок застосування дисциплінарних 

заходів [157, с. 122]. Порядок застосування матеріальних норм 

дисциплінарної відповідальності закріплюється в дисциплінарному 

провадженні. Це допомагає вирішувати всі спірні питання по справі, 

надавати правову оцінку поведінці інших суб’єктів, здійснювати перелік 

необхідних процесуальних дій та збирати докази по справі. За 

результатами таких дій формується висновок про необхідність 

застосування заходів державного примусу до працівника. 

На сьогодні в юридичній науці відсутній єдиний підхід до 

визначення поняття «дисциплінарне провадження». Так, на думку 

С.Т. Гончарука, його слід розглядати як правовий порядок застосування 

компетентними органами або їх посадовими особами дисциплінарних 

стягнень до порушників службової та трудової дисципліни [158, с. 126]. 

М.М. Тищенко й О.М. Бандурка висловлюють думку, що це сукупність 

юридичних норм, які регламентують суспільні відносини у зв’язку з 
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правозастосовною діяльністю щодо вирішення питання про дисциплінарну 

відповідальність за допущенне правопорушення [159, с. 182]. Повністю 

підтримує дану точку зору й С.С. Тюрін [160, с. 89]. Натомість іншу 

позицію має О.В. Нікіфоров, який визначає дисциплінарне провадження не 

тільки як сукупність певних дій, а ще й як систему юридичних норм, що її 

регламентують. До таких норм пропонує віднести ті, що регулюють 

порушення й розгляд справи про дисциплінарне правопорушення, 

винесення за результатам його розгляду правозастосовного акта, його 

перегляд і виконання [161, с. 87]. 

Власну позицію висловлюють і В.В. Богуцький та 

В.В. Мартиновський, які визначають дисциплінарне провадження як вид 

процесуальної діяльності, врегулювання певної групи справ [162, с. 5]. 

О.В. Кузьменко вважає, що дисциплінарне провадження слід розглядати як 

регламентовану адміністративно-процесуальними нормами діяльність 

уповноважених суб’єктів з вирішення справ про дисциплінарні проступки 

[163, с. 315]. У той же час Н.М. Вапнярчук, пропонує розглядати 

дисциплінарне провадження стосовно державних службовців як 

врегульовану правовими нормами діяльність компетентних посадових осіб 

з виявлення дисциплінарних правопорушень, розгляду справ, застосування 

до винних справедливих заходів впливу та їх виконання з метою виховання 

працівників і зміцнення службової дисципліни [164, с. 177]. 

Проаналізувавши позиції та висловлювання науковців, ми дійшли 

висновку, що вони мають суперечності в питаннях змісту та призначення 

дисциплінарного провадження. Так, розглянувши визначення 

С.Т. Гончарука, ми не погоджуємось з ним у частині визначення «до 

порушників службової або трудової дисципліни». Це пов’язано з тим, що 

ці два поняття не включають у себе частину проступків публічно-

організаційного характеру. Тому, вважаємо, неможливо звужувати зміст 

поняття «дисциплінарне провадження». При цьому висловлювання 

О.В. Нікіфорова звужує зміст дисциплінарного провадження виключно до 
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«системи юридичних норм, що її регламентують». Дане висловлювання є 

не коректним, оскільки, таким чином, змінюється призначення та мета 

провадження. 

Проаналізувавши різні тлумачення, можемо надати визначення 

поняття «дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих 

працівників»: «Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих 

працівників – це законодавчо регламентований порядок дій 

уповноваженого на те органу (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів) щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників на підставі звернення ініціативної 

сторони з інформацією, в якій містяться відомості про порушення 

прокурором чи слідчим їх посадових обов’язків, вимог щодо їх статусу чи 

присяги». 

Характерною ознакою дисциплінарного провадження щодо 

прокурорсько-слідчих працівників є стадійність та наявність окремої 

процедури кожної стадії. У правовій науці існують різні підходи до 

визначення стадій дисциплінарного провадження. Так, наприклад, 

В.Г. Самойлов висловлює власну думку з даного питання, яка ґрунтується 

на тому, що дисциплінарне провадження може складатися із таких стадій: 

(а) порушення та розслідування керівником дисциплінарної справи; 

(б) винесення керівником рішення про необхідність притягнення 

працівника до дисциплінарної відповідальності та вибір заходу 

відповідальності, що підлягає застосуванню; (в) попереднє узгодження 

обраного керівником заходу відповідальності з компетентним органом, в 

разі якщо це передбачено законодавством; (г) видання наказу 

(розпорядження) про притягнення працівника до дисциплінарної 

відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення [165, с. 36]. 

На думку ж О.А. Абрамової, стадіями провадження є: (а) виявлення 

дисциплінарного правопорушення й підготовка справи; (б) розгляд справи 

й накладання стягнення; (в) припинення процесу [166, с. 138]. 
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Проаналізувавши Закон України «Про прокуратуру», ми дійшли 

висновку, що в ньому відсутня чітка норма, яка визначала б саме стадії 

дисциплінарного провадження. Однак шляхом аналізу VI розділу 

«Дисциплінарна відповідальність прокурора» можна виокремити наступні 

стадії дисциплінарного провадження: (1) відкриття дисциплінарного 

провадження та проведення перевірки скарги (заяви) на наявність ознак 

дисциплінарного проступку; (2) розгляд висновку на засіданні 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про наявність чи відсутність 

дисциплінарного проступку прокурора; (3) прийняття рішення 

Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів у дисциплінарному 

провадженні стосовно прокурора; (4) оскарження рішення, прийнятого за 

результатами дисциплінарного провадження. 

Втім наведене законодавче закріплення не в повному обсязі надає 

структуру дисциплінарного провадження. Тому, на нашу думку, 

дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників 

повинно складатися з наступних стадій. 

1. Службова перевірка даних (заяв, скарг) про дисциплінарне 

провадження на ознаки дисциплінарного проступку.  

2. Порушення (відкриття) дисциплінарного провадження за 

результатами перевірки даних по заяві.  

3. Всебічний розгляд та прийняття рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів у дисциплінарному провадженні 

стосовно прокурорсько-слідчого працівника.  

4. Оскарження рішення, прийнятого за результатами 

дисциплінарного провадження. 

Розглянемо детально їх. Так, перша стадія дисциплінарного 

провадження – це службова перевірка даних (заяв, скарг) про 

дисциплінарне провадження. Ми акцентуємо увагу на тому, що дана стадія 

повинна бути саме першою та забезпечувати відкриття чи відмову у 

відкритті дисциплінарного провадження. Лише повідомлення про 
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дисциплінарне правопорушення не може слугувати підставою для 

порушення дисциплінарного провадження. Це тільки привід для 

дослідження питання про можливість або неможливість порушення. 

Перевірка інформації про дисциплінарний проступок можлива й у рамках 

уже порушеного дисциплінарного провадження. 

Згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України службова 

перевірка провадиться для визначення причин та умов, які сприяли 

вчиненню дисциплінарного проступку прокурорсько-слідчим працівником. 

Так, у ч. 1 п. 12 зазначено, що дисциплінарне стягнення застосовується 

протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючи часу 

службової перевірки. Строк проведення останньої не може перевищувати 

2-х місяців. Як відомо, головним критерієм притягнення до дисциплінарної 

відповідальності є оперативність у застосуванні стягнення. Тому 

пропонуємо внести зміни до ч. 1 п. 12 Дисциплінарного статуту 

прокуратури України та викласти останнє речення в наступній редакції: 

«Максимальний строк проведення службової перевірки не може 

перевищувати 2-х місяців, однак раціональний строк – два тижні». 

Підставами відкриття дисциплінарного провадження у даних 

випадках можуть бути лише фактичні дані, що свідчать про реальну 

наявність у діях/бездіяльності прокурорсько-слідчого працівника ознак 

дисциплінарного проступку. Дана інформація повинна бути достовірною й 

достатньою для встановлення ознак проступку та порушення провадження. 

Зокрема повинні міститись такі ознаки: (а) винне порушення позитивного 

обов’язку прокурорсько-слідчого працівника, встановленого в 

законодавстві або Кодексі професійної поведінки; (б) шкідливі наслідки, 

що виникають у процесі вчинення дисциплінарного правопорушення 

(наприклад, порушення прав та інтересів громадян тощо); (в) обставини, 

що викликають провадження по справі. Таким чином, лише під час 

перевірки даних дисциплінарного провадження можна дослідити весь 

ініціативний матеріал по справі. 
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У процесі даної стадії члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

повинні проаналізувати інформацію про вчинений проступок, установити 

достовірність даної інформації та перевірити відповідність 

дисциплінарного порушення нормам законодавства. За результатами 

перевірки повинно вирішуватися питання про доцільність притягнення 

прокурорсько-слідчого працівника до дисциплінарної відповідальності чи 

громадського впливу. На нашу думку, перевірка повинна передувати 

відкриттю провадження. Як зазначає Ю.С. Адушкін, самі по собі 

повідомлення відповідних суб’єктів ще не є підставою для порушення 

дисциплінарного провадження, а служать лише приводом для обговорення 

питання про можливість або неможливість порушення провадження. 

Підставами порушення в даному випадку можуть слугувати лише фактичні 

дані, що свідчать про реальну наявність у діях особи ознак 

дисциплінарного проступку [157, с. 129]. Таким чином, першою стадією 

дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчого працівника 

повинна бути «стадія перевірки даних по дисциплінарному провадженню». 

Зазначені зміни необхідно внести до розділу VІ Закону України «Про 

прокуратуру». 

Основними підставами відмови у відкритті дисциплінарного 

провадження повинні бути: (1) відсутність у скарзі (заяві) конкретних 

відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора; 

(2) анонімний характер скарги (заяви); (3) подання скарги (заяви) з підстав, 

не визначених статтями Закону України «Про прокуратуру»; (4) звільнення 

з посади прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява), або припинення 

його повноважень; (5) попереднє проведення перевірки Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів щодо дисциплінарного проступку, 

про який зазначено у скарзі (заяві), і прийняття по ньому рішення, яке не 

скасовано в установленому законом порядку. 

Лише в тому випадку, коли за результатами перевірки було 

встановлено факт порушення дисциплінарних, трудових норм праці чи 
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громадських засад, прокурорсько-слідчий працівник притягується до 

відповідальності, й з цього моменту починається друга стадія 

дисциплінарного провадження. У процесі реалізації стадії відкриття 

(порушення) дисциплінарного провадження повинно вчинятися ряд дій, 

серед яких: (а) витребування письмових пояснень від прокурорсько-

слідчого працівника щодо порушення; (б) витребування письмових 

пояснень від інших осіб, які володіють інформацією, що стосується 

дисциплінарного правопорушення; (в) одержання будь-якої інформації, яка 

стосується розгляду порушення від органів, організацій, установ, 

підприємств, громадян або їх об’єднань. Даний перелік дій необхідно 

також включити до змісту статті 46 Закону України «Про прокуратуру». 

Центральна стадія дисциплінарного провадження – це стадія 

розгляду дисциплінарної справи та прийняття рішення. За результатами 

реалізації даної стадії встановлюється остаточна позиція щодо винуватості 

або невинуватості прокурорсько-слідчого працівника, міри 

відповідальності за порушення та вирішення справи за принципами 

законності та обґрунтованості. Розгляд висновку про наявність чи 

відсутність дисциплінарного проступку прокурора відбувається на 

засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. На засідання 

запрошуються особа, яка подала скаргу (заяву), прокурор, стосовно якого 

відкрито дисциплінарне провадження, їх представники, а у разі 

необхідності – й інші особи. Повідомлення про час та місце проведення 

засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів має бути 

надіслано не пізніш як за десять днів до дня проведення засідання. 

За результатами розгляду всіх наявних матеріалів по справі, які 

стосуються притягнення прокурорсько-слідчого працівника до 

відповідальності, приймаються наступні рішення: 

– притягнення прокурорсько-слідчого працівника до 

відповідальності та визначення належної міри покарання; 
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– звільнення особи від дисциплінарної відповідальності внаслідок 

відсутності складу проступку. 

Протягом одного року з дня вчинення прокурорсько-слідчим 

працівником проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності 

або перебування прокурора чи слідчого у відпустці, приймається рішення 

про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення або рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Після 

прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення 

по справі наступає етап його виконання. Це головна гарантія 

невідворотності прокурорсько-слідчого працівника від дисциплінарного 

покарання за проступок. На цьому етапі до відома порушника доводять 

вид дисциплінарного стягнення, який до нього застосовується, та порядок 

забезпечення його виконання. 

Остання стадія дисциплінарного провадження – це оскарження 

рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження. 

Механізм оскарження прокурорсько-слідчими працівниками рішень 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, прийнятих за 

результатами дисциплінарного провадження, закріплений у Законі України 

«Про прокуратуру». Так, відповідно до ст. 50 прокурор може оскаржити 

рішення, прийняте за результатами дисциплінарного провадження до 

адміністративного суду або до Вищої ради юстиції протягом одного місяця 

з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. Розгляд 

адміністративного позову щодо оскарження рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів здійснюється в порядку, визначеному 

процесуальним законом. Подання адміністративного позову до суду на 

рішення Комісії про притягнення прокурора до дисциплінарної 

відповідальності або про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді прокурора не зупиняє дію такого рішення, але суд у порядку 

забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою 

зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 
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про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності або про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді. 

Таким чином, на основі вищенаведеного, щодо процедури 

застосування дисциплінарних стягнень до прокурорсько-слідчих 

працівників, було визначено необхідність законодавчого доопрацювання 

даного питання. Встановлено недосконалість дисциплінарного 

провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників та запропоновано 

закріпити нові стадії такого провадження. Запровадження зазначених 

редакцій позитивно вплине як на процедури притягнення прокурорсько-

слідчих працівників до дисциплінарної відповідальності, так і забезпечить 

законні гарантії прокурорів та слідчих на законне й справедливе рішення. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

Дослідження дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників як засобу забезпечення службової дисципліни надало змогу 

зробити певні висновки. 

1. Дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих 

працівників, як і інші види юридичної відповідальності, є засобом впливу, 

з одного боку, на прокурорсько-слідчого працівника, який уже скоїв 

дисциплінарний проступок, а з іншого, – на особу, яка є потенційним 

правопорушником.  

Характерними особливостями дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників є те, що: (а) вона застосовується до 

спеціального суб’єкта права – прокурорсько-слідчого працівника; 

(б) підставою притягнення до неї виступає проступок; (в) до прокурорсько-

слідчого працівника застосовується спеціальний захід дисциплінарного 

впливу, який чітко визначений відповідно до законодавства; (г) 

дисциплінарне стягнення накладається Генеральним прокурором за 
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рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії; (ґ) закріплюються 

спеціальні стадії дисциплінарного провадження для притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників; (д) 

вона є індивідуальною та конкретною й виражає ступінь негативної 

оцінки; (е) за один дисциплінарний проступок застосовується лише одне 

дисциплінарне стягнення; (є) вона характеризується превентивністю у 

застосуванні, тобто дисциплінарна відповідальність виступає 

попереджувальним заходом можливості скоєння нових правопорушень 

прокурорсько-слідчим працівником. 

2. Індемнітет прокурорсько-слідчого працівника – це неможливість 

переслідування (тобто, відповідальності, включаючи й дисциплінарну) 

прокурора та слідчого за дії та думки, які вони вчиняють та виражають у 

процесі їх професійної діяльності, їх правову точку зору по справі, яка 

ґрунтується на нормах матеріального та процесуального права.  

3. Дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого працівника – 

це протиправне, винне (умисне або необережне) діяння (дія або 

бездіяльність) прокурорсько-слідчого працівника, яке полягає у 

невиконанні (неналежному виконанні) ним його професійних обов’язків, 

передбачених Конституцією та Законом України «Про прокуратуру», а 

також наказами вищестоящого прокурора та іншими організаційно-

розпорядчими документами, перевищенні таких повноважень або 

порушенні обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах 

прокуратури України, а також будь-який вчинок, який може не відповідати 

положенням Кодексу професійної етики та поведінки працівника 

прокуратури.  

4. До головних ознак, що розкривають зміст поняття 

«дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого працівника», 

запропоновано віднести: (а) протиправність діяння (дія або бездіяльність) 

прокурорсько-слідчого працівника; (б) наявність вини у прокурорсько-

слідчого працівника, який здійснює дане порушення; (в) наявність 
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шкідливих і небезпечних наслідків, що виникають у результаті 

протиправного діяння прокурора або слідчого в органах прокуратури; 

(г) причинно-наслідковий зв’язок, що виникає між діянням і наслідками 

правопорушення. 

5. Поняття поведінки, що порочать звання, честь і гідність 

прокурорсько-слідчого працівника, запропоновано розглядати як 

дії/бездіяльність або поведінку, що реалізуються в процесі виконання 

професійних обов’язків прокурорсько-слідчими працівниками або поза їх 

службовою діяльністю, які не відповідають положенням Кодексу 

професійної етики та поведінки працівників прокуратури та порушують 

головні обов’язки прокурора чи слідчого і є підставами підриву 

суспільного авторитету як органу прокуратуру, так і морального обличчя 

прокурорсько-слідчого працівника. 

6. Зроблено висновок, що про таку підставу дисциплінарної 

відповідальності як дисциплінарний проступок слід говорити лише у 

випадку наявності всіх його складових, а саме: об’єкта, об’єктивної 

сторони, суб’єкта та суб’єктивної сторони. У тому випадку, коли хоча б 

один із цих елементів відсутній, питання про дисциплінарну 

відповідальність прокурорсько-слідчого працівника слід переглянути. 

7. Запропоновано застосовувати до прокурорсько-слідчих 

працівників такі дисциплінарні стягнення: (1) догану; (2) пониження в 

посаді; (3) заборону на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального 

прокурора України); (4) звільнення з посади в органах прокуратури з 

позбавлення права займати будь-які посади в цих органах в майбутньому. 

Такий перелік стягнень забезпечить необхідну міру покарання працівника 

при вчиненні ним дисциплінарного проступку різного ступеня тяжкості. 

8. Внесено пропозицію включити положення про заходи 

дисциплінарного впливу, які можуть застосовуватися до працівників 
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прокуратури, до нового Закону «Про Дисциплінарний статут прокуратури 

України» та викласти його в наступній редакції: «До прокурорсько-слідчих 

працівників можуть бути застосовані такі види дисциплінарного впливу як 

зауваження та попередження про неповну службову відповідність». 

9. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих 

працівників визначено як законодавчо регламентований порядок дій 

уповноваженим на те органом (Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів) щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурорсько-слідчих працівників на підставі звернення ініціативної 

сторони з інформацією, в якій містяться відомості про порушення 

прокурором чи слідчим своїх посадових обов’язків, вимог щодо їх статусу 

чи присяги. 

10 Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих 

працівників повинно включати наступні стадії: 

1) службову перевірку даних (заяв, скарг) про дисциплінарне 

провадження та ознаки дисциплінарного проступку; 

2) порушення (відкриття) дисциплінарного провадження за 

результатами перевірки даних по заяві; 

3) всебічний розгляд та прийняття рішення Кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією прокурорів у дисциплінарному провадженні 

стосовно прокурорсько-слідчого працівника; 

4) оскарження рішення, прийнятого за результатами 

дисциплінарного провадження. 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАЦІ ПРОКУРОРСЬКО-СЛІДЧИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1 Проблеми  та шляхи удосконалення правового регулювання 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників 

Одним із незалежних спеціалізованих інститутів державної влади 

України є органи прокуратури, головна мета яких полягає в реалізації 

соціальної місії, тобто утвердження верховенства права та законності, 

захист прав і свобод людини та громадянина, а також охорона державою 

публічних інтересів. На позитивних моментах централізованого правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі у 

прокурорсько-слідчих працівників, акцентує увагу О.М. Ярошенко [Див.: 

167-169]. 

Немає сумнівів, що всі спроби реформування органів прокуратури 

повинні відповідати міжнародним стандартам, правилам та обов’язково 

враховувати позитивний зарубіжний досвід організації та діяльності 

органів прокуратури. На сьогодні органи прокуратури перебувають у стані 

активного реформування, що проявляється у зміцненні незалежності 

прокурорів, захисті від необґрунтованого втручання в їх діяльність. 

Діяльність прокурорів та слідчих характеризується специфічністю 

правового регулювання, з урахуванням усіх особливостей повноважень та 

сфери професійної діяльності. Головна мета діяльності прокурорсько-

слідчих працівників полягає у зміцненні правопорядку, захисті від 

неправомірних посягань на соціально-економічні, політичні права й 

свободи людини та громадянина, інтереси суспільства та держави, 

гарантованих Конституцією, законами України та міжнародно-правовими 

актами. Проте наразі навіть з урахуванням необхідності діяльності даного 

органу його правове регулювання потребує змін та доповнень. Потреба 

належного правового регулювання стосується й сфери дисципліни праці 
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прокурорсько-слідчих працівників. 

На сьогоднішній день ми бачимо наявність недоліків правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, до яких, 

зокрема, віднесено проблеми організаційного-правового характеру, а саме:  

а) некоректна назва статей щодо змісту прав і обов’язків 

прокурорсько-слідчих працівників та процедури дисциплінарного 

провадження (статті 19, 46 Закону України «Про прокуратуру»);  

б) суперечливість і дублювання положень у різних нормативно-

правових актах;  

в) незрозумілість структури викладення нормативно-правового 

матеріалу в Законі України «Про прокуратуру»;  

г) неврегульованість процедури застосування дисциплінарного 

стягнення у вигляді звільнення до прокурорів та слідчих;  

ґ) відсутність необхідного понятійного апарату, який характеризує 

дисципліну праці прокурорсько-слідчих працівників (наприклад, 

відсутність законодавчо закріплених визначень таких понять як 

«дисциплінарний проступок», «дисциплінарна відповідальність» тощо);  

д) відсутність чіткого переліку обов’язків прокурорсько-слідчих 

працівників, порушення яких може призвести до притягнення прокурора 

чи слідчого до дисциплінарної відповідальності;  

е) недосконалість процедури дисциплінарного провадження 

(відсутність чіткого визначення стадій провадження і окремих стадій 

взагалі, та суб’єктів оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії). 

Так, по-перше, необхідно звернути увагу на відсутність необхідного 

понятійного апарату в сфері дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників. Більшість нормативно-правових актів нашої держави в першій 

статті закріплюють певний понятійний апарат, який відноситься до 

регулювання того чи іншого питання. Однак Закон України «Про 

прокуратуру» не містить такої норми, що й призвело до неврегульованості 
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тлумачень понять у сфері дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників. При дослідженні даної роботи нами було зосереджено увагу 

на закріпленні найнеобхідніших понять, а саме: «дисциплінарна 

відповідальність прокурорсько-слідчих працівників», «дисциплінарний 

проступок», «поведінка, що плямує звання, честь та гідність прокурора та 

слідчого», «індемнітет прокурорсько-слідчого працівника» «методи 

забезпечення дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників», 

«об’єкт дисциплінарного проступку» та ін. Це лише визначення, що 

стосуються сфери правового регулювання дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників, а існують також й інші поняття, які слід закріпити та 

визначити в Законі України «Про прокуратуру». 

Особливу увагу слід звернути на тлумачення поняття «поведінка, що 

порочить звання прокурора чи слідчого», яке є складовою об’єктивної 

сторони дисциплінарного проступку, тому потребує належного 

регулювання. По-перше, ані в Законі України «Про прокуратуру», ані в 

Дисциплінарному статуті працівників прокуратури, не закріплено 

обов’язок прокурорсько-слідчого працівника щодо недопущення вчинків та 

будь-яких дій, що порочать звання прокурорсько-слідчого працівника і 

можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості й 

незалежності. Таким чином, унаслідок цього на практиці тлумачення 

поняття «поведінка, що порочить звання прокурора чи слідчого» повністю 

залежить від розсуду суб’єкта дисциплінарної влади (Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів). Як наслідок, це не сприяє єдності 

дисциплінарної практики й може призвести як до зловживань, так і 

обмежень прокурорсько-слідчої незалежності. 

Не можна залишити й поза увагою Кодекс професійної етики та 

поведінки працівників прокуратури, схвалений Всеукраїнською 

конференцією працівників прокуратури 28 листопада 2012 року та 

затверджений наказом Генерального прокурора України від 28 листопада 

2012 року за № 123, який на сьогодні потребує нової редакції у зв’язку з 
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прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру». Прийняття нового 

Кодексу врегулює правове забезпечення етичних норм та принципів 

прокурорсько-слідчої діяльності, що, у свою чергу, забезпечить 

використання його положень з метою конкретизації поняття «поведінка, що 

порочить звання прокурора чи слідчого».  

Не менш важливим є належне правове регулювання питання підстави 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників. 

Дисциплінарна відповідальність настає внаслідок порушення 

прокурорсько-слідчим працівником професійних обов’язків, тобто 

вчинення ним дисциплінарного проступку. Так, у ст. 19 Закону України 

«Про прокуратуру» закріплений лише загальний перелік обов’язків 

прокурорсько-слідчих працівників. Даний недолік може суттєво вплинути 

на забезпечення незалежності прокурорсько-слідчого працівника, бо це є їх 

гарантією від необґрунтованого притягнення до дисциплінарної 

відповідальності.  

Також слід звернути увагу на перелік суб’єктів, які можуть 

оскаржити рішення по дисциплінарній справі прокурора чи слідчого. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону прокурор може оскаржити рішення, 

прийняте за результатами дисциплінарного провадження до 

адміністративного суду або до Вищої ради юстиції протягом одного місяця 

з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії рішення. Зі змісту 

даної статті стає зрозумілим, що лише прокурор, притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності, може подати скаргу на дисциплінарне 

рішення, проте це є не правильно. Однак виникає питання: «Як бути в тому 

випадку, коли ініціатор дисциплінарного провадження (заявник скарги) 

вважає, що рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів є 

неправильним?» Тому вважаємо, що законодавчо правильним буде 

закріпити право на оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів по дисциплінарній справі за (а) прокурорами і слідчими, 
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які притягнуті до дисциплінарної відповідальності, та (б) ініціатором 

(заявником скарги) порушення дисциплінарного провадження. 

Слід відзначити й те, що з прийняттям нового Закону України «Про 

прокуратуру» було закріплено положення про створення в діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників додаткового органу – органу 

прокурорського самоврядування. Так, самоврядування – це автономне 

функціонування будь-якої організаційної структури (підсистеми), 

правомочне прийняття нею рішень щодо внутрішніх проблем, включення 

виконавців у процеси вироблення рішень; колективне управління; участь 

усіх членів організації, населення в роботі відповідного органу управління 

[170, с. 70]. М.В. Цвік під самоврядуванням розуміє заснований на 

саморегуляції різновид соціального управління, в основу якого покладено 

спільне вирішення учасниками суспільних відносин їх спільних справ, що 

поєднується зі спільною діяльністю у виконанні прийнятих рішень [171, 

с. 44]. 

Відповідно до розділу VIII Закону України «Про прокуратуру» від 14 

жовтня 2014 року вперше закріплюється поняття «прокурорське 

самоврядування та органів, що забезпечуються діяльність органів 

прокуратури». Так, згідно з ч. 1 ст. 67 Закону визначається, що 

Всеукраїнська конференція працівників прокуратури, яка є найвищим 

органом прокурорського самоврядування, затверджує Кодекс професійної 

етики та поведінки працівників прокуратури й положення про Раду 

прокурорів України. Ми вважаємо, що дане нововведення є досить вдалим 

запозиченням міжнародної практики. Це пов’язано з тим, що розробка 

етичних стандартів прокурорсько-слідчої діяльності повинна належати 

самим професіоналам, тобто прокурорам та слідчим в особі органів 

прокурорського самоврядування, бо саме вони знають та володіють 

тонкощами своєї професії. 

Вдалий приклад ефективної діяльності органів прокурорського 

самоврядування можна побачити в законодавствах Республіки Молдова та 
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Республіці Польща. Так, відповідно до статей 80-82 Закону Республіки 

Молдови «Про прокуратуру» зазначається, що Вища рада прокурорів є 

представницьким органом і органом самоврядування прокурорів у 

Республіці Молдова. Вона виступає гарантом незалежності, об’єктивності 

та неупередженості прокурорів і складається з дванадцяти членів. До її 

складу входять Генеральний прокурор, Голова Вищої ради магістратури, 

Міністр юстиції. Шість членів Вищої ради прокурорів обираються 

діючими прокурорами прямим, вільним і таємним голосуванням у 

наступному порядку: (a) двоє – з числа прокурорів Генеральної 

прокуратури; (b) четверо – з числа прокурорів територіальних та 

спеціалізованих прокуратур [172]. 

Компетенція Вищої ради прокурорів у Республіці Молдова 

визначається відповідно до ст. 82 Закону та поділяється на три складові: 

(1) компетенція щодо кар’єри прокурорів, (2) компетенція щодо початкової 

та безперервної підготовки прокурорів та (3) компетенція в сфері 

дотримання дисципліни та етики прокурорів.  

Щодо кар’єри прокурорів Вища рада прокурорів здійснює такі 

повноваження: (a) розглядає критерії відповідності кандидатів на посаду 

прокурора; (b) затребує інформацію, необхідну для вирішення, що 

належать до його компетенції, питань; (c) надає Генеральному прокурору 

пропозиції про призначення, просування по службі, заохочення прокурорів, 

призупинення їх повноважень або звільнення з посади; (d) приймає 

присягу прокурорів; (e) організовує конкурс на заміщення посад 

прокурорів і відбирає кандидатів на вакантні посади; (f) затверджує 

персональний склад комісії з виборів членів Вищої ради прокурорів, 

Кваліфікаційної колегії та Дисциплінарної колегії. 

У сфері початкової та безперервної підготовки прокурорів Вища рада 

прокурорів здійснює такі повноваження: (a) вносить Генеральному 

прокурору пропозиції про призначення прокурорів до Ради Національного 

інституту юстиції; (b) затверджує стратегію початкової та безперервної 



142 

підготовки прокурорів, представляє висновок на план заходів щодо її 

реалізації; (c) розглядає скарги на рішення Кваліфікаційної колегії та 

Дисциплінарної колегії; (d) затверджує рішення Кваліфікаційної колегії та 

Дисциплінарної колегії. 

У сфері дотримання дисципліни та етики прокурорів Вища рада 

прокурорів здійснює такі повноваження: (a) розглядає звернення громадян 

з питань етики прокурорів; (b) координує графіки надання прокурорам 

щорічних відпусток. Вища рада прокурорів затверджує положення, 

пов’язані зі своєю діяльністю. 

У законодавстві України, а саме в Законі «Про прокуратуру» 

закріплені такі організаційні форми прокурорського самоврядування, які 

здійснюються через Всеукраїнську конференцію працівників прокуратури 

та Раду прокурорів України. Під поняттям прокурорського самоврядування 

запропоновано розуміти самостійне колективне вирішення прокурорами 

питань внутрішньої діяльності прокуратури з метою: (1) забезпечення 

організаційної єдності функціонування органів прокуратури, підвищення 

якості роботи прокурорів; (2) зміцнення незалежності прокурорів, захисту 

від втручання в їх діяльність; (3) участі у визначенні потреб кадрового, 

фінансового, матеріально-технічного й іншого забезпечення прокурорів, а 

також контролю за додержанням установлених нормативів такого 

забезпечення; (4) обрання чи призначення прокурорів до складу інших 

органів у випадках та в порядку, встановлених законом. Прокурорське 

самоврядування здійснюється через Всеукраїнську конференцію 

працівників прокуратури та Раду прокурорів України (статті 65, 66).  

У період між всеукраїнськими конференціями працівників 

прокуратури вищим органом прокурорського самоврядування є Рада 

прокурорів України. До її складу входять тринадцять осіб, з яких: (1) два 

представники (прокурори) від Генеральної прокуратури України; 

(2) чотири представники (прокурори) від регіональних прокуратур; 

(3) п’ять представників (прокурорів) від місцевих прокуратур; (4) два 
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представники (вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ. Даний склад Ради прокурорів 

України забезпечить вирішення питань у середині органу та гарантуватиме 

професійний підхід у вирішенні проблеми, оскільки саме працівники 

прокуратури розуміються на проблемах, що виникають у межах цього 

органу. 

Члени Ради прокурорів України здійснюють свої повноваження на 

громадських засадах. Прокурор, який перебуває на адміністративній посаді 

чи є членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, не може 

одночасно бути членом Ради прокурорів України. Строк повноважень 

члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права повторного 

обрання. 

Рада прокурорів України з метою покращення дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників виконує наступні завдання: 

(1) організовує впровадження заходів щодо забезпечення незалежності 

прокурорів, поліпшення стану організаційного забезпечення діяльності 

прокуратур (тим самим сприяє максимально ефективній професійній 

діяльності прокурорів та слідчих); (2) розглядає питання правового захисту 

прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їх сімей і приймає 

відповідні рішення з цих питань (тобто, забезпечує принцип незалежності 

прокурорсько-слідчої діяльності від впливу суспільства та державних 

органів); (3) розглядає звернення прокурорів та інші повідомлення про 

загрозу незалежності прокурорів, вживає за наслідками розгляду 

відповідних заходів (повідомляє відповідні органи про підстави для 

притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; 

ініціює розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки 

прокурорів; оприлюднює заяви від імені прокурорського корпусу про 

факти порушення незалежності прокурора; звертається до міжнародних 

організацій з відповідними повідомленнями тощо); (4) розглядає звернення 

щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну 
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посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної 

адміністративної посади (сприяє встановлення фактів по дисциплінарному 

провадженню); (5) звертається з пропозиціями про вирішення питань 

діяльності прокуратури до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (таким чином, забезпечуються ефективність співпраці 

органів прокуратури та органів державної влади з урахуванням 

самостійності й незалежності прокурорсько-слідчих працівників); 

(6) здійснює контроль за виконанням рішень органів прокурорського 

самоврядування. 

Отже, порівнюючи законодавство Республіки Молдова та вітчизняне 

щодо сфери правового регулювання прокурорського самоврядування, ми 

прийшли до висновку, що вони дуже схожі за своїм змістом, хоча в України 

до органів прокурорського самоврядування відносять два органи: Раду 

прокурорів та Всеукраїнську конференцію працівників прокуратури, 

компетенція яких є значно ширшою порівняно із Вищою радою прокурорів 

у Республіці Молдова.  

Вважаємо досить вдалим законодавчим закріпленням у законі 

Республіки Молдови розмежування компетенції Вищої рада прокурорів на 

певні сфери діяльності, а саме компетенція щодо: (1) кар’єри прокурорів, 

(2) початкової й безперервної підготовки прокурорів та (3) дотримання 

дисципліни та етики прокурорів. За допомогою такого розмежування 

можливо визначитися з головними напрямками діяльності прокурорського 

самоврядування та встановити її мету. Отже, пропонуємо запозичити 

зазначений поділ компетенції органів прокурорського самоврядування. 

Проаналізуємо тепер прокурорське самоврядування в Республіці 

Польща. Так, правове регулювання діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників у Польщі здійснюється відповідно до Закону «Про 

прокуратуру» [173]. Прокурорське самоврядування як невід’ємний елемент 

системи забезпечення незалежності прокурора запроваджено відповідно до 

статей 19-24а Закону. Остання реформа прокурорського самоврядування 
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відбулася внаслідок ухвали Закону «Про внесення змін до Закону «Про 

прокуратуру» та деяких інших законів» від 9 жовтня 2009 року [174]. 

Прокурорське самоврядування охоплює всі ієрархічні рівні чинної системи 

прокуратури Республіки Польщі та реалізовується через діяльність 

наступних колегіальних органів: збори прокурорів, колегію апеляційних 

прокуратур, колегію окружних прокуратур, Національну рада 

прокуратури.  

Національна рада прокуратури, яка раніше мала назву Рада 

прокурорів при Генеральному прокурору, є інституцією, яка має на меті 

забезпечення незалежності прокурорів. Згідно зі ст. 23 Закону «Про 

прокуратуру» до її складу входять 25 членів, серед яких: Міністр юстиції, 

Генеральний прокурор, представник Президента Республіки Польща, 

чотири депутати, які репрезентують Сейм, два сенатори, прокурор, 

обраний зборами прокурорів Головної військової прокуратури, прокурор, 

обраний зборами прокурорів Інституту національної пам’яті – Комісії з 

розслідування злочину проти польського народу, три прокурори, обрані 

зборами прокурорів Генеральної прокуратури, одинадцять прокурорів, 

обраних зборами прокурорів апеляційних прокуратур. На засіданні Ради 

приймається рішення про ухвалення регламенту її діяльності. 

Відповідно до ст. 24 Закону до компетенції Національної ради 

прокуратури відносять: (а) здійснення експертизи проектів нормативно-

правових актів, що регламентують діяльність прокуратури; 

(б) заслуховування інформації Генерального прокурора про діяльність 

прокуратури та висловлювання думки з цього приводу; (в) звернення до 

дисциплінарного суду з клопотанням про притягнення Генерального 

прокурора до дисциплінарної відповідальності, а також призначення свого 

представника для участі у провадженні дисциплінарного суду; (г) розгляд 

щорічних звітів про діяльність дисциплінарного уповноваженого 

Генерального прокурора; (ґ) розгляд та оцінку кандидатури для заміщення 

посад прокурорів, а також представлення Генеральному прокурору 
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висновків про призначення прокурорів загальних організаційних одиниць 

прокуратури, прокурорів військових організаційних одиниць прокуратури 

та прокурорів. 

Таким чином, проаналізувавши польське та українське 

законодавство, ми встановили, що в обох країнах існує своєрідна модель 

прокурорського самоврядування. Так, у Республіці Польща 

інституціоналізація прокурорського самоврядування здійснювалася в 

контексті реалізації професійного (функціонального) самоврядування. 

Головним призначенням прокурорського самоврядування слугує створення 

додаткових легітимних механізмів забезпечення незалежності прокурорів і 

слідчих, а також надання можливості професійному прокурорському 

співтовариству внутрішнього вирішення основоположних проблем 

організації й діяльності прокуратури. Великий вплив на діяльність 

прокурорського самоврядування має розвиток нормативно-правової бази, 

що сприяло визначенню специфіки його правової природи та 

відмежуванню від профспілок і громадських організацій. Створення та 

прийняття такого органу як прокурорське самоврядування забезпечує 

реальну можливість участі прокурорів та слідчих у вирішенні низки питань 

внутрішньої діяльності прокуратури з особливим акцентуванням на 

обговоренні особових справ без можливості ухвали рішень з кадрових 

питань. Незважаючи на те, що переважною функцією органів 

прокурорського самоврядування є консультативна (експертна), вони 

забезпечують утвердження прокуратури як спеціалізованого незалежного 

інституту публічної влади й дотримання високих професійних і 

деонтологічних стандартів прокурорської діяльності.  

Отже, прокурорське самоврядування було запроваджено в 

законодавстві України задля забезпечення дисципліни праці в середині 

органів прокуратури. Дану норму було запозичено з міжнародного права й 

імплементовано в законодавство України з метою визначення органів 

прокуратури як спеціалізованого незалежного інституту публічної влади, 
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що дотримується високих професійних і деонтологічних стандартів 

прокурорської діяльності. Проте на сьогодні у вітчизняній юриспруденції 

не сформувалася традиція дослідження соціально-правової природи 

інституту прокурорського самоврядування, що суттєво ускладнює 

формування цілісного уявлення про роль прокурорського самоврядування в 

забезпеченні незалежності прокурора та дотриманні високих стандартів 

професійної діяльності прокурорів. 

Розглядаючи інші недоліки правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, ми визначили, що організаційно-

правовими слід вважати правові прогалини, тобто неповноту чинного 

законодавства, яка виражається у відсутності конкретного нормативного 

припису щодо фактичних обставин, які знаходяться в сфері правового 

регулювання [175, с. 261] У розділі VI Закону «Про прокуратуру», який 

закріплює дисциплінарну відповідальність прокурорів та слідчих, не 

знайшли свого відображення положення, що визначають стадії 

дисциплінарного провадження. Так, лише шляхом правового аналізу 

даного розділу можна сформулювати окремі стадії провадження. Однак для 

того щоб забезпечити належне правове регулювання дисциплінарного 

провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, необхідно закріпити 

окрему статтю в розділі VI Закону, де було б викладено види стадій 

дисциплінарного провадження. Також необхідно внести доповнення до вже 

існуючих статей у даному розділі. Такі правові зміни необхідні для 

гарантування справедливої реалізації дисциплінарної відповідальності 

щодо прокурорсько-слідчих працівників. 

Недостатньо коректним видається порядок порушення 

дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників. У 

даному випадку чітке законодавче формулювання початку дисциплінарної 

процедури є необхідним та дуже важливим. У розділі VI даного Закону 

взагалі відсутня процедура перевірки даних про проступок прокурора чи 

слідчого як перша стадія дисциплінарного провадження, не визначені 
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суб’єкти, що її здійснюють. На нашу думку, це є суттєвим недоліком, 

оскільки для справедливого та законного дисциплінарного провадження 

наявність даної стадії забезпечує дослідження вини та тяжкості 

дисциплінарного проступку прокурорсько-слідчого працівника і лише за її 

результатами приймається рішення про порушення самого провадження. В 

іншому випадку гарантії незалежності та самостійності діяльності 

прокурорів та слідчих можуть суттєво порушуватися. 

Також, на нашу думку, некоректним є положення, закріплене в ст. 50 

Закону України «Про прокуратуру», яке стосується оскарження рішення, 

прийнятого за результатами дисциплінарного провадження. Ми вважаємо, 

що в даній нормі повинно міститися не лише посилання на право 

прокурора чи слідчого на оскарження рішення дисциплінарної комісії, а й 

чітко визначений порядок оскарження, строки, перелік суб’єктів, які 

можуть звернутися за оскарженням, зміст та вимоги, що висуваються до 

скарги. Так, наприклад, у ст. 45 Закону передбачено, що Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів розміщує на своєму веб-сайті 

рекомендований зразок скарги (заяви), проте перелік вимог, які 

висуваються до скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів, на їх сайті не передбачається. І взагалі, до сьогоднішнього дня 

сайт Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів не розроблений та 

не запроваджений на практиці. З моменту вступу в силу Закону України 

«Про прокуратуру» почався перехідний період правового регулювання 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників. Однак це не є підставою для 

того, щоб затягувати необхідні правові процеси, зокрема розробку веб-

сайту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та вимог до 

скарги на дії прокурора. Така недосконалість правової системи – яскравий 

приклад обмеження прав та свобод прокурорсько-слідчих працівників, що 

говорить про недосконалість правового регулювання стадій 

дисциплінарного провадження. 
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Наступною організаційною проблемою правового регулювання 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників є структура 

викладення нормативного матеріалу в спеціальних нормативно-правових 

актах, які забезпечують правове регулювання органів прокуратури. Всі 

норми, що закріплюються в Законі України «Про прокуратуру» чи в будь-

якому іншому нормативно-правовому акті, повинні відповідати вимогам 

логічної послідовності викладу нормативного правового матеріалу та 

чіткого розмежування положень. Логічна побудова нормативно-правового 

акта залежить від розвитку реальних відносин, на регулювання яких 

спрямований даний нормативний правовий акт. Способи та прийоми 

системного структурування, а також принципи, що передбачені в актах, 

характеризують реальні зв’язки й відносини об’єктивної дійсності, 

детерміновані її змістом. Таким чином, нормативно-правовий акт повинен 

спочатку містити норми, які закріплюють приводи порушення 

дисциплінарного провадження (під поняттям «привід» слід розуміти 

подання, заяви, повідомлення (ініціативний матеріал) відповідних осіб), 

тобто відображають безпосередньо суб’єкта, який ініціює дисциплінарну 

відповідальність прокурорів та слідчих. Наступною за структурною 

побудовою повинна бути стаття, у якій ішлось би про порядок перевірки 

ініціюючого відповідності матеріалу (проведення службового 

розслідування). У її змісті слід указати на суб’єктів проведення перевірки 

та їх повноваження, джерела отримання інформації по розслідуванню, 

строки його проведення, вимоги, що ставляться до документа, який 

визначає результати службової перевірки, порядок ознайомлення з ним 

прокурорсько-слідчого працівника, який перевіряється, можливість 

подання заяви (клопотань) тощо. Далі повинні слідувати статті, якими буде 

закріплено, який саме орган проводить дисциплінарне провадження, його 

склад, повноваження та права, порядок формування. Після цього необхідно 

зазначити статтю «Порушення дисциплінарного провадження», де 

закріпити вимоги, що висуваються до змісту документа, яким порушується 
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дисциплінарне провадження проти прокурорсько-слідчого працівника 

(наприклад, посилання на необхідний матеріал, що підтверджує 

доцільність прийняття саме такого рішення), підстави та суб’єктів 

порушення, визначити строк для прийняття рішення про порушення 

провадження або відмову в його порушенні, підстави такої відмови, а 

також порядок оскарження рішення про відмову в порушенні 

дисциплінарного провадження. 

Проаналізувавши Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року, ми дійшли висновку, що викладена в ньому інформація не 

відповідає вимогам логічної послідовності нормативного правового 

матеріалу та чіткого розмежування положень. Отже, пропонуємо внести 

зміни до структури даного Закону, а саме:  

– главу 3 розділу VIІІ, де йдеться про Кваліфікаційно-дисциплінарну 

комісію прокурорів, включити до розділу VI «Дисциплінарна 

відповідальність прокурорів», що забезпечить краще розуміння мети 

створення даного органу, його повноваження та призначення; 

– ст. 45 «Дисциплінарне провадження щодо прокурора» необхідно 

доповнити положеннями про порядок перевірки заяви (скарги), що 

подаються на прокурорсько-слідчого працівника. Зокрема, необхідно чітко 

встановити перелік суб’єктів проведення перевірки та їх повноваження, 

джерела одержання інформації про порушення, строки проведення 

перевірки, вимоги до кінцевого документа, який визначає її результати, 

порядок ознайомлення з ним особи тощо. 

Окрім зазначеного, мають місце також суперечності й дублювання в 

нормативно-правових актах. Так, відповідно до ст. 9 Дисциплінарного 

статуту прокуратури до стягнень, що застосовуються до прокурорсько-

слідчих працівників, відносять: (1) догану, (2) пониження в класному чині, 

(3) пониження в посаді, (4) позбавлення нагрудного знаку «Почесний 

працівник прокуратури України», (5) звільнення, (6) звільнення з 

позбавленням класного чину. У той же час, згідно зі ст. 49 Закону України 
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«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року до їх переліку відносять: 

(1) догану, (2) заборону на строк до одного року на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня чи на призначення на вищу посаду в органі 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (окрім Генерального 

прокурора України), (3) звільнення з посади в органах прокуратури. У 

попередніх розділах нами було запропоновано вирішення даного питання.  

У змісті ст. 77 Закону повністю дублюються повноваження 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які були закріплені в 

інших статтях даного нормативно-правового акта. 

Ми вважаємо, що положення, які стосуються дисциплінарної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників, повинні бути окремо 

викладені в проекті Закону «Про Дисциплінарний статут прокуратури 

України». Це пов’язано з тим, що нормативно-правове регулювання 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників є достатньо об’ємним і тому 

закріплення всіх положень у межах одного нормативно-правового акта 

лише ускладнить його розуміння. Тому в Законі України «Про 

прокуратуру» з приводу питань дисциплінарної відповідальності повинна 

міститися відсилочна норма з указівкою на те, що дисциплінарна 

відповідальність реалізується на підставі й у порядку, які встановлені у 

Законі України «Про Дисциплінарний статут прокуратури України». 

Вирішення даної проблеми саме таким шляхом забезпечить: (а) спрощення 

структури Закону України «Про прокуратуру»; (б) вирішення одного 

питання в межах одного нормативно-правового акта; (в) зосередження 

уваги на питанні дисципліни праці та особливостей дисциплінарної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.  

Процедура притягнення прокурорсько-слідчого працівника до 

дисциплінарної відповідальності повинна бути передбачена окремо в 

спеціальному законі. На сьогодні в Законі України «Про прокуратуру» 

відсутнє правове регулювання притягнення до дисциплінарної 

відповідальності Генерального прокурора України та його заступників. 
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Тому виникає питання: «Яким чином останній буде притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності: на загальних чи спеціальних умовах?» 

Також не передбачено й те, хто приймає рішення про застосування 

дисциплінарного стягнення до Генерального прокурора України. Отже, 

дане положення доцільно прямо передбачити у відповідних статтях 

Закону.  

Таким чином, дослідивши достатню кількість нормативно-правового 

матеріалу, що стосується дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників, ми прийшли до висновку, що сьогоднішній стан 

законодавчого регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів 

та слідчих є вкрай незадовільним. З метою обґрунтованого й 

справедливого застосування дисциплінарних стягнень до прокурорсько-

слідчих працівників прокуратури необхідно належним чином забезпечити 

законодавче регулювання та закріплення даного питання. Та процедура 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів і слідчих, що 

міститься в Законі України «Про прокуратуру», не повністю відповідає 

вимогам нормотворчої техніки та містить певні прогалини в законодавстві. 

Вважаємо, що розвиток законодавства про дисциплінарну відповідальність 

прокурорсько-слідчих працівників та дисципліну праці в цілому повинен 

розпочинатися з удосконалення дисциплінарного провадження стосовно 

даної категорії працівників, що забезпечить захист їх прав, інтересів 

держави та всього суспільства.  

 

 

 

3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання дисципліни праці в 

органах прокуратури та можливості його використання в Україні 

Євроінтеграційне прагнення України до міжнародного суспільства 

сприяє визначенню основних шляхів подальшої трансформації головних 

складових елементів її державного механізму. Саме одним із таких 
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елементів є органи прокуратури України. Процес реформування такого 

державного органу як прокуратура відбувається шляхом орієнтації на 

європейську модель діяльності. Важливою складовою ефективного 

функціонування органів прокуратури України є практика застосування 

правових приписів. У зв’язку з цим аналіз дисциплінарної практики 

допомагає виявити помилки в правозастосовній діяльності кваліфікаційних 

комісій. Практика застосування нормативно-правових положень з питань 

дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників у різних державах має 

свої особливості. З метою детального дослідження та встановлення 

недоліків чинного законодавства необхідно проаналізувати особливості 

правового регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників інших країн. 

Так, наприклад, у Німеччині належним чином урегульовані всі 

правові відносини та визначенні правові статуси суб’єктів права. Однак 

нашу увагу привернула відсутність в її нормативно-правовій базі закону 

про прокуратуру. Правове регулювання діяльності німецьких 

прокурорсько-слідчих працівників здійснюється відповідно до глави 10 

федерального Закону «Про судоустрій» і Кримінально-процесуального 

кодексу ФРН. Статус прокурорів, які загалом визнаються державними 

службовцями, також визначається законами про статус чиновників, 

прийнятими на федеральному рівні й у кожній із федеральних земель. 

Основний Закон ФРН не містить інформації щодо прокуратури. 

Однак у сфері зовнішнього впливу прокурори прирівняні до суддів, а отже 

на них поширюється положення ст. 97 Основного Закону ФРН (розділ ІХ 

«Правосуддя»), згідно з яким судді, що призначаються планомірно й 

постійно на штатну посаду, можуть проти їх бажання до закінчення 

терміну повноважень бути звільнені, тимчасово чи остаточно усунені з 

посади або переведені на інше місце, або звільнені у відставку лише за 

судовим рішенням і на підставі та у формі, передбаченій законом. При 

зміні судової організації чи судових округів судді можуть бути переведені 
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до іншого суду або звільнені з посади [176]. 

Розглядаючи дисциплінарну відповідальність, до якої можуть бути 

притягнуті прокурори Німеччини, ми дослідили, що на відміну від України 

тут відсутній такий вид дисциплінарного стягнення як звільнення. В тому 

випадку, коли прокурор порушує громадський порядок до нього може бути 

застосована лише «відповідальність за порушення порядку». Відповідно до 

законодавства України за вчинення такого проступку прокурора чи 

слідчого можуть притягнути до адміністративної відповідальності. У 

випадках порушення прокурором службової дисципліни він може понести 

не тільки дисциплінарну, а й кримінальну відповідальність. У таких 

випадках велике значення має тяжкість вчиненого порушення. За 

загальним правилом державної служби керівник прокуратури може 

накласти дисциплінарне стягнення на підлеглого йому прокурора у 

випадках: (а) опрацювання прокурором документів у нерозумні строки; 

(б) порушення правил поведінки за межами служби, якщо вона призвела до 

негативного чи резонансного громадського осуду. 

Відповідно до нормативно-правової бази Німеччини до прокурорів 

застосовуються такі види дисциплінарних стягнень: (а) попередження; 

(б) штраф – до 2,5 тисяч євро; (в) скорочення заробітної плати (до 20% 

протягом трьох років); (г) переведення на нижчий рівень оплати праці; 

(ґ) звільнення з позбавленням спеціальної пенсії (у цьому випадку 

виплачується звичайна). 

До прокурорів-стажистів можуть бути застосовані лише два перші з 

названих видів стягнень. Скорочення розміру пенсії або відмова у виплаті 

спеціальної можуть бути застосовані навіть до прокурорів у відставці. 

Відсторонення прокурора від посади здійснюється тільки за рішенням 

відповідного адміністративного суду (це характеризує систему 

адміністративного судочинства в Німеччині як таку, що має певну 

специфіку) [177]. 
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Таким чином, проаналізувавши законодавство України та Німеччини 

у сфері дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, ми 

встановили, що правове регулювання дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників в Україні є значно розширенішим. Це полягає, у по-

перше, у прийнятті окремого законодавчого акта, який регулює лише 

сферу правової діяльності органів прокуратури, а, по-друге, у наявності 

більшої кількості нормативних положень у сфері дисциплінарного 

провадження прокурорсько-слідчих працівників, а саме: чіткого переліку 

підстав дисциплінарної відповідальності, процедури дисциплінарного 

провадження, видів стягнень тощо. Проте, у сфері визначення та 

застосування дисциплінарних стягнень до прокурорів та слідчих 

законодавство України є більш м’яким, що, у свою чергу, може призвести 

до безкарності працівників даного органу. 

Аналізуючи законодавчу базу Республіки Молдови, слід відзначити, 

що в даній державі наявний окремий нормативно-правовий акт, а саме 

Закон Республіки Молдова від 25 грудня 2008 року № 294 «Про 

прокуратуру», який складається з V розділів, XVIII глав та 148 статей. 

Питання дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників досліджено в окремому розділі «Заходи заохочення. 

Дисциплінарна і матеріальна відповідальність прокурорів». Стаття 61 

Закону встановлює, що дисциплінарними порушеннями є: (a) неналежне 

виконання службових обов’язків; (b) неправильне або упереджене 

тлумачення чи застосування законодавства, умисне або через грубу 

недбалість, якщо це не обумовлено змінами в існуючій правозастосовній 

або судовій практиці; (c) втручання в діяльність іншого прокурора або 

будь-якого роду вплив на органи, установи чи службовців з метою 

вирішення питань в обхід чинного законодавства, вчинення дій, 

спрямованих на вирішення особистих або сімейних проблем; (d) умисне 

порушення закону при виконанні службових обов’язків, якщо це не тягне 

за собою кримінальну, цивільну або адміністративну відповідальність за 
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правопорушення; (e) участь у публічних діях, які носять політичний 

характер; (f) порушення норм законодавства про декларування доходів і 

власності; (g) необґрунтована відмова від виконання службового 

обов’язку; (h) невмотивована відсутність на робочому місці, запізнення або 

передчасне залишення роботи; (i) неповажне ставлення при виконанні 

службових обов’язків до колег, суддів, адвокатів, експертів, свідків або 

інших учасників процесу; (j) порушення норм Кодексу етики прокурорів; 

(k) використання становища прокурора в цілях отримання непередбачених 

пільг чи привілеїв; (l) публічне вираження згоди або незгоди з рішеннями 

інших прокурорів з метою втручання в їх діяльність; (m) порушення 

положень про несумісність і заборони, що стосуються прокурорів; (n) 

видання/прийняття адміністративного акта або здійснення угоди з 

порушенням законоположень про конфлікт інтересів, що встановлено 

остаточним констатуючим актом. 

Стаття 60 Закону містить посилання на те, що прокурори можуть 

бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення 

службових обов’язків, а також за поведінку, що завдає шкоди інтересам 

служби та підриває престиж прокуратури. Вичерпний перелік порушень, за 

які прокурори притягаються до дисциплінарної відповідальності, 

встановлюється відповідно до Закону Республіки Молдова «Про 

прокуратуру». З даного визначення виокремлюється дві головні підстави 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників, а саме: (1) порушення службових обов’язків та (2) поведінка, 

що завдає шкоди інтересам служби та підриває престиж прокуратури. У ст. 

43 Закону України «Про прокуратуру» даний перелік є значно ширшим і 

складає 9 пунктів.  

На нашу думку, закріплення розширеного переліку підстав 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників є вдалим засобом правового регулювання дисципліни праці, 

оскільки за його допомогою можна детальніше встановити ступінь та 
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тяжкість вчиненого проступку, визначити вид відповідальності та вид 

стягнення, який слід застосовувати до прокурорсько-слідчого працівника. 

Натомість, у законодавстві України, яке стосується правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, 

відсутнє визначення поняття «дисциплінарне порушення» та не закріплені 

його види. Тому врахування такого положення, яке міститься в 

законодавстві Республіки Молдови, є необхідним для чіткого й повного 

визначення дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників прокуратури України. 

Розглядаючи перелік стягнень та заохочень, передбачених у 

законодавствах Республіки Молдови та України, ми прийшли до висновку 

що вони майже ідентичні, проте мають певні особливості. Так, відповідно 

до ст. 62 Закону Республіки Молдова залежно від тяжкості вчиненого 

порушення рішенням Дисциплінарної колегії на прокурора можуть бути 

накладені такі дисциплінарні стягнення: (a) попередження; (b) догана; 

(c) сувора догана; (d) пониження в посаді; (e) пониження в класному чині 

або спеціальному військовому званні; (f) позбавлення знака «Почесний 

працівник прокуратури»; (g) звільнення з органів прокуратури. Якщо 

порівнювати даний перелік із Дисциплінарним статутом прокуратури 

України, то він майже однаковий. Відмінність полягає лише у наявності в 

законодавстві Молдови такого стягнення як попередження. На нашу 

думку, запровадити такий вид стягнення необхідно й у законодавство 

України. Наша позиція ґрунтується на тому, що попередження слугує 

заходом виховання прокурорсько-слідчого працівника без завдання йому 

матеріальної чи моральної шкоди. Це, так званий, превентивний вид 

стягнення, який застосовується за вчинення незначних порушень.  

Однак, якщо порівнювати Закон України «Про прокуратуру» та 

відповідний Закон Республіки Молдова, то слід відзначити, що у 

вітчизняному нормативно-правовому акті перелік стягнень значно вужчий. 

Так, у вітчизняному Законі (ст. 49) передбачено лише три види стягнення, 
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а саме: догана, заборона на переведення до органу прокуратури вищого 

рівня чи на призначення на вищу посаду, звільнення з посади в органах 

прокуратури. Такий перелік не може забезпечувати повноту та 

об’єктивність покарання прокурора чи слідчого за дисциплінарний 

проступок. Звуження переліку дисциплінарних стягнень може призвести 

до помилкового застосування покарання до прокурорсько-слідчого 

працівника та створити проблеми при визначенні ступеня та тяжкості 

вчиненого правопорушення. 

Для забезпечення належного виконання та дотримання дисципліни 

праці до прокурорсько-слідчих працівників можуть бути застосовані 

заходи заохочення, перелік яких у Законі Республіки Молдова «Про 

прокуратуру» визначається ст. 59, де за зразкове виконання службових 

обов’язків, ініціативу, оперативність та інші заслуги по службі прокурори 

можуть заохочуватися шляхом: (a) оголошення подяки; (b) вручення 

пам’ятного подарунка; (c) преміювання; (d) присвоєння більш високого 

класного чину або спеціального військового звання; (e) нагородження 

Почесною грамотою прокуратури; (f) нагородження знаком «Почесний 

працівник прокуратури»; (g) нагородження іншими, заснованими 

Генеральним прокурором, нагородами. Дані заохочення застосовуються 

відповідно до наказу Генерального прокурора за пропозицією Вищої ради 

прокурорів. У випадках особливих заслуг у службі, прокурори можуть 

бути представлені до державних нагород. Пропозиції про нагородження 

державними нагородами вносяться Вищою радою прокурорів.  

У Законі ж України «Про прокуратуру» взагалі не визначене поняття 

«заохочення», а також відсутній перелік заходів заохочення, хоча такий 

перелік міститься в Дисциплінарному статуті прокуратури України (статті 

4, 5), де вказано, що прокурорсько-слідчі працівники у разі сумлінного й 

зразкового виконання службових обов’язків, ініціативу та оперативність у 

роботі можуть отримати такі заходи заохочення: подяку, грошову премію, 

подарунок, цінний подарунок; дострокове присвоєння класного чину або 
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підвищення в класному чині, нагородження нагрудним знаком «Почесний 

працівник прокуратури України». За особливі заслуги в роботі працівники 

прокуратури можуть бути представлені до нагородження державними 

нагородами й присвоєння почесного звання «Заслужений юрист України». 

Як бачимо, наведений перелік заохочень аналогічний тому, який 

закріплено в Законі Республіки Молдова. 

Аналізуючи Закон Республіки Молдова «Про прокуратуру» та Закон 

України «Про прокуратуру», ми встановили, що в обох державах питання 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників вирішується колегіальним органом. У Республіці Молдова – 

це Дисциплінарна колегія, а в Україні – Кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія прокурорів. Однак, незважаючи на однаковий процесуальний 

статус, ці органи мають різне коло повноважень. Так, наприклад, у ст. 116 

Закону Республіки Молдова «Про прокуратуру» визначається, що до 

повноважень даного органу відноситься: (а) розгляд питання 

дисциплінарної відповідальності прокурорів і накладення на них при 

необхідності дисциплінарних стягнень; (b) вирішення питання 

дострокового зняття дисциплінарних стягнень. Відповідно ж до ст. 77 

Закону України «Про прокуратуру» даний перелік повноважень є значно 

ширшим та включає в себе: (1) ведення обліку даних про кількість посад 

прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних; 

(2) проведення добору кандидатів на посаду прокурора в установленому 

цим Законом порядку; (3) участь у переведенні прокурорів; (4) розгляд 

скарги (заяви) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та 

здійснення дисциплінарного провадження; (5) за результатами 

дисциплінарного провадження й за наявності підстав, передбачених цим 

Законом, прийняття рішення про накладення на прокурора місцевої 

прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора; (6) здійснення інших 

повноважень, передбачених законом. 



160 

Аналізуючи коло даних повноважень та призначення даного органу, 

ми встановили, що перелік повноважень Дисциплінарної колегії, 

передбачених у Республіці Молдова, є дуже вузький. Однак і перелік 

повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в Україні 

також є недосконалим. Тому пропонуємо взагалі виключити фразу 

«здійснення інших повноважень, передбачених законом», оскільки при 

наявності такої норми взагалі втрачається необхідність окремої статті під 

назвою «Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів». 

Розглядаючи питання стадій дисциплінарного провадження щодо 

прокурорсько-слідчих працівників, ми встановили, що в законодавстві 

Республіки Молдова існує чіткий перелік підстав припинення 

дисциплінарного провадження та рішень, які можуть бути прийняті за 

результатами провадження. Дані положення містяться в статті 125 Закону, 

де зазначається, що Дисциплінарна колегія вправі: (a) накласти 

дисциплінарне стягнення; (b) відхилити пропозицію про його накладення і 

припинити дисциплінарне провадження; (c) направити матеріали 

дисциплінарного провадження Вищій раді прокурорів для початку 

процедури призупинення повноважень прокурора. Дисциплінарна колегія 

припиняє дисциплінарне провадження у разі: (a) необґрунтованості 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; (b) закінчення строків 

притягнення до дисциплінарної відповідальності; (c) недоцільності 

накладення дисциплінарного стягнення у разі, коли можливо обмежитися 

розглядом матеріалів виробництва на засіданні.  

Натомість, у законодавстві України даний перелік не передбачений, а 

міститься лише загальна норма про те, що у разі відсутності підстав для 

накладення на прокурора дисциплінарного стягнення Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів своїм рішенням закриває дисциплінарне 

провадження. При цьому, які саме підстави спричиняють закриття, 

законодавець не зазначає. Дане законодавче закріплення є некоректним та 
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потребує подальшого редагування шляхом конкретизації підстав закриття 

дисциплінарного провадження, хоча в Законі України «Про прокуратуру» і 

міститься норма, що визначає підстави для відмови у відкритті 

дисциплінарного провадження. Так, відповідно до ст. 46 такими 

підставами є: (1) відсутність у скарзі (заяві) конкретних відомостей про 

наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора; (2) анонімний 

характер скарги (заяви) ; (3) подання скарги (заяви) з підстав, не 

визначених ст. 43 Закону; (4) звільнення з посади прокурора, щодо якого 

надійшла скарга (заява), або припинення його повноважень; (5) попереднє 

проведення перевірки Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

прокурорів щодо дисциплінарного проступку, про який зазначено у заяві 

(скарзі), і прийняття по ньому рішення, яке не скасовано в установленому 

законом порядку. На нашу думку, дане положення є необхідним для 

забезпечення повноцінного функціонуванню процедури дисциплінарного 

провадження. 

Особливістю Закону Республіки Молдова «Про прокуратуру» є те, 

що оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного 

провадження, здійснюється шляхом звернення до Вищої ради прокурорів, 

яка відповідно до ст. 80 Закону є представницьким органом і органом 

самоврядування прокурорів. Якщо порівнювати із законодавством 

України, то органом для оскарження рішення дисциплінарної комісії 

повинна бути Рада прокурорів України. Проте, відповідно до ст. 50 Закону 

України «Про прокуратуру» прокурорсько-слідчий працівник вправі 

оскаржити рішення, прийняте за результатами дисциплінарного 

провадження, до Вищої ради юстиції. Ми також вважаємо, що 

повноваження щодо перегляду рішень дисциплінарних органів повинно 

здійснюватись органом прокурорського самоврядування. Це, по-перше, 

аргументовано тим, що питання дисципліни праці прокурорсько-слідчих 

працівників є внутрішнім питанням органу прокуратури, а по-друге, члени 

органу прокурорсько-самоврядування є більш компетентними в сфері 
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дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, що, у свою чергу, 

забезпечує повний та всебічний перегляд рішень дисциплінарного органу. 

Таким чином, проаналізувавши правове регулювання дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників, нами було визначено, що 

законодавча база України в сфері даного питання є досить розвинутою, 

однак має й свої певні недоліки. Так, було встановлено що в Республіці 

Молдова приділяють більше уваги питанню чіткого визначення понять у 

сфері дисципліни праці та конкретизації підстав, хоча в Законі і відсутні 

деякі положення, що закріплюються в Законі України «Про прокуратуру», 

серед яких підстави відмови у відкритті дисциплінарного провадження.  

Особливості правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників є й у законодавстві Російської 

Федерації. Так, головним документом, де закріплюються засади 

дисциплінарної відповідальності, виступає Закон РФ «Про прокуратуру 

Російської Федерації». Аналізуючи даний нормативно-правовий акт, ми 

встановили, що в ньому також відсутнє законодавче закріплення поняття 

«дисциплінарна відповідальність прокурорсько-слідчих працівників», 

проте в ст. 41-7 зазначено, що за невиконання або неналежне виконання 

працівниками своїх службових обов’язків і вчинення проступків, що 

плямують честь прокурорського працівника, керівники органів та 

організацій прокуратури мають право накладати на них дисциплінарні 

стягнення [178]. Таким чином, підставами дисциплінарної відповідальності 

є: (а) невиконання або неналежне виконання прокурором своїх службових 

обов’язків; (б) вчинення проступків, що плямують честь прокурорського 

працівника. У чинному законодавстві України даний перелік є значно 

ширшим. 

Аналізуючи перелік дисциплінарних стягнень, закріплений у 

законодавстві Росії, ми встановили, що він включає в себе два заходи 

дисциплінарного впливу, які ми пропонували включити до законодавства 

України. Це зауваження та попередження про неповну службову 
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відповідність. Вважаємо, що законодавство Російської Федерації лише 

підтверджує нашу думку щодо необхідності правового закріплення таких 

заходів. 

Відповідно до ст. 41-7 уповноваженим органом на застосування 

дисциплінарних стягнень є Генеральний прокурор та Президент Російської 

Федерації. У той же час у Законі відсутні органи прокурорського 

самоврядування чи колегіальні органи, що вирішують питання 

дисциплінарної відповідальності. Отже, можемо констатувати, що 

законодавство України краще відповідає міжнародним стандартам та 

правилам, що проявляється у наявності органів прокурорського-

самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. 

Відповідно до ст. 41-6 Закону «Про прокуратуру Російської 

Федерації» існує такий перелік заохочень: (1) оголошення подяки; 

(2) нагородження Почесною грамотою; (3) занесення на Дошку пошани, до 

Книги пошани; (4) видача грошової премії; (5) нагородження подарунком; 

(6) нагородження цінним подарунком; (7) нагородження іменною зброєю; 

(8) дострокове присвоєння класного чину або присвоєння класного чину на 

щабель вище чергового; (9) нагородження нагрудним знаком «За 

бездоганну службу в прокуратурі Російської Федерації»; 

(10) нагородження нагрудним знаком «Почесний працівник прокуратури 

Російської Федерації» з одночасним врученням грамоти Генерального 

прокурора. У чинному Законі України «Про прокуратуру» даний перелік 

взагалі відсутній. Проте, ми вважаємо, що саме заходи заохочення є 

одними із не багатьох, які здатні забезпечити дисципліну праці прокурорів 

та слідчих. Працівник повинен знати, що його працю та зусилля зможуть 

оцінити та заохотити. Тому така норма повинна міститися в українському 

законодавстві. 

Таким чином, проаналізувавши правове регулювання дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників в Україні та Російській Федерації, 

ми встановили, що вітчизняне законодавство більше відповідає 
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міжнародним стандартам та правилам. Хоча в Законі Російської Федерації 

«Про прокуратуру Російської Федерації» містяться норми, які, на нашу 

думку, слід врахувати в національному законодавстві, зокрема це норми, 

що визначають заходи заохочення прокурорсько-слідчих працівників та 

види дисциплінарного впливу. Дані доповнення лише покращать 

дисципліну праці прокурорсько-слідчих працівників та забезпечать захист 

прав та інтересів прокурорів і слідчих. 

Міжнародно-правова діяльність в органах прокуратури 

забезпечується також шляхом співробітництва з міжнародними 

організаціями та інституціями. Так, на даний час тісна співпраця ведеться з 

наступними міжнародними органами: Радою Європи, Міжнародною 

організацією прокурорів, Консультативною радою європейських 

прокурорів.  

Задля забезпечення належної організації роботи органів прокуратури 

України у галузі міжнародного співробітництва та додержання відповідно 

до міжнародних стандартів прав і свобод людини, а також захисту 

інтересів держави при вирішенні питань, що регулюються нормами 

міжнародного права, був прийнятий наказ № 8гн Генерального прокурора 

країни від 22 листопада 2014 року «Про організацію роботи органів 

прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва».  

Відповідно до ч. 1 ст. 92 Закону України «Про прокуратуру» органи 

прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюють 

співробітництво з компетентними органами інших держав з питань 

проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних 

правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, відкриття кримінального 

провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі 

відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері 

здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних 

письмових гарантій. Правове регулювання дисципліни праці 
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прокурорсько-слідчих працівників здійснюється під час співробітництва з 

міжнародними організаціями та інституціями. 

Розглянемо більш детально співробітництво прокуратури України з 

міжнародними організаціями та інституціями з питань дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників.  

1. Рада Європи – це європейська організація, головною метою 

діяльності якої є координація законодавства країн-учасниць з питань 

лібералізації демократії, передбачених у Європейській конвенції з прав 

людини (1950 р.) і у Конвенції із захисту прав людини та фундаментальних 

свобод (1953 р.). Генеральна прокуратура України бере участь у роботі 

експертних комітетів Ради Європи.  

2. Міжнародна організація прокурорів (далі – МАП), яка на сьогодні 

виступає як єдина неурядова та неполітична організацією, що об’єднує 

прокурорів різних держав зі спеціальним консультативним статусом при 

ООН. Кількість учасників даної організації складає більше ніж 140 країн 

світу та 130 організаційних членів. Головним її завданням є забезпечення 

належної міжнародної співпраці між прокурорами, обмін взаємною 

правовою допомогою, сприяння ефективній та оперативній роботі в 

органах прокуратури. У 2005 р. Генеральна прокуратура України набула 

організаційного членства в цій організації відповідно до рішення 

Виконавчого комітету Міжнародної асоціації прокурорів. Нормативно-

правова база даної організації ґрунтується на Стандартах безпеки та 

захисту прокурорів і членів їх сімей (2008 р.) [179] та Стандартах 

професійної відповідальності та основних прав і обов’язків прокурорів 

[180]. Останні були схвалені МАП у 1999 році і на даний час служать в 

якості міжнародного еталона для поведінки окремих прокурорів та слідчих 

в органах прокуратури. 

Відповідно до положень п. 1 Стандартів професійної 

відповідальності та основних прав і обов’язків прокурора обов’язками 

прокурорсько-слідчих працівників є: (а) завжди підтримувати честь та 
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гідність своєї професії; (б) завжди поводитися професійно, згідно закону, 

правил та етики їх професії; (в) у будь-який час дотримуватися найвищих 

норм чесності; (г) бути добре поінформованим та йти в ногу з 

відповідними правовими змінами; (ґ) намагатися бути послідовним, 

незалежним та безпристрасним; (д) завжди служити державним інтересам; 

(е) з метою справедливого судового розгляду завжди захищати права 

особистості обвинуваченого, і, зокрема гарантувати, що сприятливий для 

обвинуваченого доказ буде оголошений згідно закону або вимог 

справедливого судочинства; (є) поважати, захищати й підтримувати 

концепцію людської гідності та прав людини. 

Даний перелік обов’язків повинен ураховуватися в усіх державах-

членах. При цьому перелік обов’язків прокурорсько-слідчих працівників, 

передбачений у Законі України «Про прокуратуру», є загальним та 

потребує правового уточнення. Зокрема, ст. 19 Закону так і називається 

«Загальні права та обов’язки прокурора». Відсутність достатнього 

законодавчого закріплення обов’язків прокурорсько-слідчих працівників 

призводить до збільшення кількості дисциплінарних проступків, 

порушення процедури дисциплінарного провадження, і в цілому негативно 

відображається на дисципліні праці прокурорсько-слідчих працівників. 

Тому, на нашу думку, необхідно врахувати положення про обов’язки, 

передбачені в міжнародних стандартах професійної діяльності прокурорів, 

та закріпити окрему статтю в Законі України «Про прокуратуру», яка б 

називалась «Основні обов’язки прокурорсько-слідчих працівників». 

Щодо повноважень прокурорсько-слідчих працівників, то відповідно 

до п. 6 Стандартів професійної відповідальності та основних прав і 

обов’язків прокурора передбачено, що для забезпечення вільного й 

незалежного виконання своїх професійних обов’язків згідно з даними 

нормами прокурори повинні бути захищені урядом від свавільних дій. 

Загалом, прокурорсько-слідчі працівники повинні мати наступні права: 

(а) виконувати свої професійні функції без залякування, будь-яких 
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перешкод, переслідування, неналежного втручання чи необґрунтованого 

притягнення до цивільної, кримінальної, дисциплінарної або будь-якої 

іншої відповідальності; (б) разом із своїми сім’ями бути захищеними 

владою у тих випадках, коли їх особистій безпеці загрожують унаслідок 

належного виконання прокурорських функцій; (в) на розумні умови 

служби та відповідну винагороду, адекватну з ключовою роллю, яку вони 

виконують, й на те, що їх платня або будь-які інші переваги не будуть 

безпідставно занижені; (г) на розумний та керований термін перебування 

на посаді, пенсію та вік відставки, яка залежить від умов зайнятості або 

вибору в специфічних випадках; (ґ) на прийом на роботу й просування по 

службі, що базується на об’єктивних факторах і на специфічній 

професійній кваліфікації, здібностях, чесності, працездатності та досвіді, а 

також на рішенні згідно з справедливими та безпристрасними 

процедурами; (д) на швидке та безпристрасне слухання справ, що 

базується на законі або правових приписах, де, внаслідок скарг 

вимагаються дисциплінарні заходи, які передбачають дії, що знаходяться 

поза межами кола відповідних професійних норм; (е) на об’єктивну оцінку 

й рішення у дисциплінарних слуханнях; (є) на формування та об’єднання в 

професійні асоціації або інші організації, для представництва їх інтересів, 

проходження їх професійного навчання та захисту їх статусу; (ж) на 

звільнення від згоди з незаконним порядком або порядком, який 

суперечить професійним нормам чи етиці [180]. 

Шляхом аналізу даних прав було встановлено, що більшість із них 

стосується саме дисципліни праці прокурорсько-слідчого працівника. 

Натомість, відповідно до ст. 19 Закону України «Про прокуратуру», 

прокурор має право брати участь у прокурорському самоврядуванні для 

вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури у порядку, 

встановленому законом. Прокурори мають право бути членами 

професійних спілок, утворювати громадські організації та брати в них 

участь з метою захисту своїх прав та інтересів, підвищення свого 



168 

професійного рівня. Як бачимо, перелік прав, які закріплюються за 

прокурорсько-слідчими працівниками, є достатньо вузьким та потребує 

значного розширення.  

Вважаємо, що ст. 19 Закону повинна регулювати, по-перше, лише 

питання прав прокурорсько-слідчих працівників та мати відповідну назву 

«Права прокурорсько-слідчих працівників», по-друге, перелік прав 

необхідно значно розширити з метою захисту законних прав та інтересів 

прокурорсько-слідчих працівників. Зокрема, пропонуємо викласти її в 

наступній редакції: «Прокурорсько-слідчим працівникам для виконання 

покладених на них обов’язків надаються такі права: (1) здійснювати свою 

професійну діяльність без страху бути необґрунтовано притягненим до 

дисциплінарної, цивільної, кримінальної чи іншої відповідальності (так, 

Комітет міністрів Ради Європи Рекомендацією R (2000) 19 встановив, що 

держави повинні вживати всіх заходів для гарантування того, що 

дисциплінарний розгляд проти прокурорів та слідчих регулюється 

відповідно до закону, а також гарантувати справедливу й об’єктивну 

оцінку рішення, яка має бути предметом незалежного та неупередженого 

розгляду [181]); (2) належний захист держави для себе та своїх членів сім’ї 

в процесі виконання прокурорсько-слідчим працівником своїх 

професійних обов’язків; (3) отримувати гарантовані належні умови праці 

та відповідну винагороду за неї; (4) брати участь у прокурорському 

самоврядуванні для вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури 

у спосіб, передбачений законодавством; (5) на прийняття до органів 

прокуратури та просування по службі лише в залежності від об’єктивних 

факторів, а саме: професійної кваліфікації, здібностей, працездатності та 

досвіду; (6) на швидке та безпристрасне слухання справ, що базується на 

законі або правових приписах, де, внаслідок скарг вимагаються 

дисциплінарні заходи (при цьому слід ураховувати, що у демократичній 

системі виправдання людини не повинно призводити до дисциплінарної 

відповідальності прокурора, відповідального по справі [182]); (7) на 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)19&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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всебічний та об’єктивний розгляд справ Кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією прокурорів та прийняття законного рішення за результатами 

дисциплінарних слухань; (8) на формування, об’єднання та участь у 

професійних спілках, утворення громадських організацій та участь у їх 

діяльності». 

Чітке закріплення повноважень та обов’язків прокурорсько-слідчих 

працівників з урахуванням міжнародних стандартів їх професійної 

діяльності, сприятиме покращенню дисципліни праці в органах 

прокуратури України, оскільки, у випадку, коли прокурорсько-слідчий 

працівник чітко знає свої права й обов’язки, кількість дисциплінарних 

проступків повинна зменшуватися. Міжнародні стандарти професійної 

діяльності та поведінки прокурорсько-слідчих працівників є засобом 

запобігання дисциплінарної відповідальності та гарантом належної 

поведінки. 

У пунктах 2 та 3 Стандартів професійної відповідальності та 

основних прав і обов’язків прокурорів визначаються базові елементи 

прокурорської діяльності, які впливають на дисципліну праці в органах 

прокуратури, та в разі порушення яких прокурора чи слідчого можуть 

притягнути до дисциплінарної відповідальності. До таких елементів 

відносять незалежність та неупередженість прокурорів і слідчих у процесі 

їх трудової діяльності. Як ми вже наголошували в попередніх розділах 

прокурорсько-слідчий працівник під час виконання своїх професійних 

обов’язків повинен керуватися лише нормами законодавства та власним 

переконанням. У процесі трудової діяльності прокурор чи слідчий 

зобов’язаний самостійно, без стороннього на нього впливу, оцінювати та 

виконувати положення Дисциплінарного статуту, Закону України «Про 

прокуратуру» та інших нормативно-правових актів. 

Розглянемо більш детально такий елемент як незалежність 

професійної діяльності прокурорсько-слідчих працівників, який має велике 

значення для забезпечення верховенства права в органах прокуратури та 
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дисципліни праці. Незалежність прокурорів повинна гарантуватися 

державою на найвищому рівні. Європейський суд з прав людини визнав за 

необхідне підкреслити, що «в демократичному суспільстві обидва органи, 

суди та органи прокуратури, повинні залишатися вільними від політичного 

тиску» [183]. З даного висловлювання стає зрозумілим, що прокурорам та 

слідчим необхідно забезпечити автономію в момент прийняття рішень. Під 

час співпраці з іншими підприємствами, установами та організаціями 

прокурорсько-слідчі працівники зобов’язані виконувати свої обов’язки 

вільно, тобто без будь-якого зовнішнього впливу або перешкод з боку 

виконавчої чи законодавчої влади держави. Незалежність прокурорів та 

слідчих це не привілей, який надається їм державою, а необхідна гарантія 

забезпечення ефективного й справедливого правосуддя, законної 

процедури дисциплінарного провадження з метою захисту державних та 

приватних інтересів зацікавлених осіб.  

Відповідно до Стандартів під поняттям «незалежність прокурорсько-

слідчої діяльності» запропоновано розуміти процес використання 

прокурорських повноважень, що дозволені в особливій юрисдикції без 

політичного втручання, тобто незалежно та вільно. Якщо не прокурорські 

органи влади мають право надавати прокурорам загальні та особливі 

інструкції, то такі інструкції повинні бути прозорими, погодженими із 

законною владою, підпорядкованими встановленим керівним принципам 

прокурорської незалежності. 

Проаналізуємо правове закріплення поняття «незалежність 

прокурорів та слідчих» у новому Законі України «Про прокуратуру» і 

Кодексі професійної етики та поведінки прокурорсько-слідчих працівників 

прокуратури. Так, відповідно до ст. 16 Закону визначаються гарантії 

незалежності прокурорів, які забезпечуються: (1) особливим порядком 

призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчого працівника; 

(2) порядком здійснення повноважень, визначених процесуальним та 
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іншими законами; (3) забороною незаконного впливу, тиску чи втручання 

у здійснення повноважень прокурора; (4) установленим законом порядком 

фінансування та організаційного забезпечення діяльності прокуратури; 

(5) належним матеріальним, соціальним та пенсійним забезпеченням 

прокурора; (6) функціонуванням органів прокурорського самоврядування; 

(7) визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки 

прокурора, членів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового 

захисту.  

Під час реалізації законодавчо закріплених функцій за органом 

прокуратури прокурор є незалежним від будь-якого незаконного впливу, 

тиску, втручання й керується у своїй діяльності лише Конституцією та 

законами України. Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, інші державні органи, їх посадові та службові особи, а 

також фізичні й юридичні особи та їх об’єднання зобов’язані поважати 

незалежність прокурора та утримуватися від здійснення в будь-якій формі 

впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових 

обов’язків або прийняття ним незаконного рішення. Згідно зі ст. 7 Кодексу 

професійної етики та поведінки працівників прокурори при виконанні 

службових обов’язків працівник прокуратури має бути незалежним від 

будь-якого впливу, тиску чи втручання в його професійну діяльність, у 

тому числі органів влади та органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, зобов’язаний активно, у визначений законодавством 

спосіб, протистояти спробам посягання на його незалежність. 

Таким чином, по-перше, перелік гарантій незалежності, який 

закріплений у законодавстві України, не тільки включає всі вимоги 

міжнародних стандартів, а й значно розширює розуміння поняття 

«незалежність прокурорсько-слідчих працівників». По-друге, законодавець 

не забув передбачити й те, що незалежність прокурора та слідчого полягає 

насамперед у особливому порядку притягнення до дисциплінарної 

відповідальності та функціонуванні органів прокурорського 
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самоврядування. Ми вважаємо, що дане нововведення є проявом 

необхідного реформування органів прокуратури України. 

Наступним елементом професійної діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників, який впливає на дисципліну праці в органах прокуратури, є 

неупередженість діяльності прокурорів та слідчих. Визначення 

неупередженості закріплюється в п. 3 Стандартів професійної 

відповідальності та основних прав і обов’язків прокурорів, де зазначено, 

що прокурори повинні виконувати свої обов’язки без побоювання, 

пристрасності або упередження. Зокрема, вони зобов’язані: 

(а) неупереджено виконувати свої функції; (b) залишатись непідвладними 

тиску з боку фізичної особи або інтересів групи осіб, суспільства або 

засобів масової інформації та повинні керуватися тільки державними 

інтересами; (c) діяти об’єктивно; (d) рахуватися з усіма обставинами, що 

мають відношення до справи, незалежно від того, надають вони перевагу 

обвинуваченому чи є невигідними для нього; (e) відповідно з внутрішнім 

законодавством або вимогами справедливого судового розгляду 

намагатися гарантувати виконання всіх необхідних і належних звернень та 

оголошення результату, незалежно від того, вказує він на вину чи 

невинність підозрюваного; (f) завжди домагатися правди, сприяти суду в 

досягненні правди та у здійсненні правосуддя між суспільством, жертвою 

та обвинуваченим згідно із законом та велінням справедливості. 

Проаналізувавши Закон України «Про прокуратуру», констатуємо, 

що питання неупередженості діяльності прокурорів та слідчих є 

недослідженим. Так, наприклад, у Законі зазначається лише те, що 

неупередженість є засадою діяльності прокурорсько-слідчих працівників 

(ст. 3), що відповідно до присяги прокурор повинен неупереджено 

виконувати свої обов’язки (ст. 36), а також те, що підставою для 

притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності є вчинення 

ним дій, які можуть викликати сумнів у його об’єктивності, 

неупередженості та незалежності (ст. 43). 
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Відповідно до вступних положень, передбачених у Кодексі 

професійної етики та поведінки прокурорсько-слідчих працівників, для 

виконання покладених на прокуратуру завдань від прокурорсько-слідчих 

працівників вимагається високий професіоналізм, неупередженість, 

чесність, порядність та здатність протистояти намаганням неправомірного 

впливу на їх службову діяльність. У ст. 7 Кодексу зазначається, що 

прокурорсько-слідчий працівник зобов’язаний виконувати свої службові 

повноваження політично неупереджено та нейтрально, не використовувати 

їх в інтересах політичних партій або окремих політиків, громадських 

об’єднань. 

Отже, законодавче закріплення такого елементу професійної 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників як неупередженість є 

недостатнім. Лише шляхом аналізу всіх нормативно-правових актів, які 

забезпечують правове регулювання діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників, ми дослідили визначення поняття «неупередженість 

прокурорської діяльності» і вважаємо, що на даний час необхідно 

доповнити Закон України «Про прокуратуру» додатковою статтею під 

назвою «Неупередженість професійної діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників», яку необхідно викласти наступним чином: «Неупередженість 

професійної діяльності прокурорсько-слідчих працівників – це виконання 

ними професійних обов’язків без побоювання, пристрасності або 

упередження. Зокрема, прокурори та слідчі повинні: (а) неупереджено 

виконувати покладені на них професійні обов’язки; (б) здійснювати свою 

діяльність об’єктивно; (в) бути незалежними від тиску суспільства, 

політичних партій, громадських чи професійних організацій, завжди 

керуватися лише державними інтересами; (г) неупереджено аналізувати всі 

обставини по справі, незалежно від того, яким чином вони вплинуть на 

процесуальний стан обвинуваченого; (ґ) забезпечувати об’єктивне, 

всебічне та справедливе правосуддя між суспільством, жертвою та 

обвинуваченим згідно із законом». 
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Активну міжнародну співпрацю органи прокуратури України 

здійснюють і з Консультативною радою Європейських прокурорів (ССРЕ). 

Дана організація створювалась з метою підготовки висновків щодо питань, 

які стосуються органів прокуратури, а також сприяння ефективній 

імплементації рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи. На 

сьогоднішній час дана установа виступає головним інструментом із 

вироблення правил і норм, що стосуються діяльності органів прокуратури. 

Так, Консультативною радою Європейських прокурорів (ССРЕ) під 

час пленарного засідання в Римі 16 і 17 грудня 2014 року був прийнятий 

документ про європейські норми і принципи, що стосуються прокурорів, 

так званий «Статут Рим». Даний Статут слугує довідковим документом 

для всіх держав-членів Ради Європи, він створений за європейськими 

нормами і принципами з метою забезпечення незалежності та 

самостійності прокурорів в органах прокуратури.  

«Статут Рим» базується на головних принципах професійної 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників та включає в себе всі правові 

аспекти, що стосуються статусу, завдань і операцій прокуратури, 

незалежності, автономії, прозорості дій, кар’єри, професійної етики, 

грошового забезпечення прокурорів, їх розпорядження тощо. Даний 

документ створювався для (а) державних установ, (б) судової, виконавчої 

та законодавчої влади; а також (в) фахівців-практиків та дослідників. 

Головною метою його прийняття є повнота професійного розуміння 

діяльності прокурорсько-слідчих працівників. 

Цей Статут включає в себе велику кількість положень, які 

стосуються питання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників, 

серед яких: дисциплінарна відповідальність, професійна етика, 

незалежність прокурорів та слідчих, дисциплінарні стягнення тощо. Так, 

відповідно до вступної частини Статуту Консультативна рада 

європейських прокурорів (CCPE) з метою створення еталонного 

документа, який би відповідав європейським нормам і принципам, що 
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стосуються прокурорів, домовилася з Комітетом міністрів Ради Європи, 

про те, що дисциплінарні стягнення та звільнення повинні регулюватися 

законом і здійснюватися за допомогою прозорих та об’єктивних критеріїв, 

відповідно до передбачених законодавством процедур, неупередженості, 

виключаючи будь-яку дискримінацію та враховуючи можливості 

неупередженого розгляду [184]. 

У розділі 3 пункту 3.3.1 (загальні принципи) документа визначається, 

що на держав-учасниць покладається обов’язок створення вимог і гарантій, 

які стосуються статусу прокурорів та умов їх служби, а саме вирішення 

питання дисципліни праці відповідно до закону. Це необхідно для 

забезпечення правильного застосування відповідних заходів стягнення під 

час притягнення до дисциплінарної відповідальності та заходів заохочення. 

При цьому застосування такого дисциплінарного стягнення як звільнення 

прокурорсько-слідчого працівника повинно відбуватись із урахуванням 

усіх законодавчо закріплених гарантій за прокурорсько-слідчими 

працівниками (п. 3.3.5) [182]. Таким чином, «Статут Рим» акцентує увагу 

на те, що притягнення прокурорсько-слідчих працівників до 

відповідальності можливе лише у межах та в спосіб, який передбачається в 

законодавстві певної держави, причому у разі притягнення прокурора чи 

слідчого до дисциплінарної відповідальності необхідно враховувати всі 

його права та гарантії, які забезпечать належний та справедливий суд.  

У чинному Законі України «Про прокуратуру» відсутня норма, яка 

закріпила б необхідність урахування прав та гарантій прокурорсько-

слідчого працівника під час притягнення його до дисциплінарної 

відповідальності. Тому пропонуємо доповнити ст. 43 Закону наступним 

пунктом: «У разі притягнення прокурорсько-слідчого працівника до 

дисциплінарної відповідальності необхідно враховувати всі права та 

процесуальні гарантії, які закріплюються за ним згідно з цим законом». 

Не залишено поза увагою в «Статуті Рим» й питання щодо 

професійної етики та поведінки прокурорсько-слідчих працівників. Так, в 
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окремому розділі 4.1.4 зазначається, що використання загальних правових 

принципів і етичних цінностей усіх прокурорів, які беруть участь у 

судовому процесі, має важливе значення для належного відправлення 

правосуддя [185] і поваги найвищих професійних стандартів. Прокурори 

повинні бути в змозі ідентифікувати етичні проблеми в їх роботі і 

звернутися до чітких принципів, щоб вирішити їх. Кодекси професійної 

етики та поведінки необхідно прийняти й оприлюднити на основі 

міжнародних стандартів, розроблених ООН, а також тих, які викладені в 

Європейських рекомендаціях з етики та поведінки для прокурорів 

(Будапештські керівні принципи), прийнятих Конференцією генеральних 

прокурорів Європи 31 травня 2005 р. Також відзначається й той факт, що 

прокурори повинні заробити довіру громадськості, демонструючи в усіх 

обставинах зразкову поведінку. Вони зобов’язані ставитися до людей 

справедливо, в рівній мірі шанобливо й ввічливо, весь час дотримуватися 

найвищих професійних стандартів і підтримувати честь і гідність своєї 

професії [45]. 

Так, відповідно до ст. 3 Кодексу професійної етики та поведінки 

працівників прокуратури правове регулювання відносин у сфері 

професійної етики та поведінки працівника прокуратури здійснюється 

відповідно до Стандартів професійної відповідальності та основних 

обов’язків і прав прокурорів, ухвалених Міжнародною асоціацією 

прокурорів у 1999 році, Європейських інструкцій з питань етики та 

поведінки прокурорів (Будапештські принципи), ухвалених Конференцією 

генеральних прокурорів країн-членів Ради Європи у 2005 році та інших 

документів. Стаття 15 Кодексу закріплює, що при виконанні службових 

обов’язків працівник прокуратури має дотримуватися загальноприйнятих 

норм моралі та поведінки, бути взірцем добропорядності, вихованості й 

культури. Порушення трудової та виконавської дисципліни, непристойна 

поведінка є неприпустимими для працівника прокуратури і тягнуть за 

собою у відповідних випадках передбачену законом відповідальність. 
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Отже, у Кодексі професійної етики та поведінки працівників 

прокуратури містяться всі рекомендації, передбачені в «Статуті Рим». 

Однак для нашої держави головним завданням залишається не лише 

нормативне закріплення європейських стандартів та принципів дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників, а й пошук власних заходів і 

засобів, необхідних для реформування саме прокуратури України. Тобто, 

необхідно розробляти власні механізми професійної діяльності 

прокурорсько-слідчих працівників, які будуть працювати на практиці на 

території нашої держави. Проте, не враховувати міжнародні стандарти та 

засади професійної діяльності органів прокуратури також не можна. 

Доцільним виглядає їх взаємне поєднання. Прокурорсько-слідчі 

працівники, які безпосередньо беруть участь у міжнародному 

співробітництві чи реалізують міжнародні стандарти на практиці, повинні 

поглиблювати свої знання в сфері дипломатичного протоколу. Головними 

позиціями в сфері міжнародних відносин є постійна участь у міжнародних 

програмах, планах, конференціях з метою кращої імплементації 

міжнародних положень на практиці. Прокурорсько-слідчі працівники 

зобов’язані сприяти розвитку ділових відносин з державними установами 

інших країн та міжнародними організаціями, які, у свою чергу, також 

сприятимуть обміну міжнародним досвідом у сфері дисципліни праці 

органів прокуратури. 

Таким чином, на сьогодні органи прокуратури беруть активну учать 

у міжнародних організаціях та запозичують зарубіжний досвід правового 

регулювання дисципліни праці в органах прокуратури. Тобто, можна 

впевнено говорити про здійснення перших кроків для переходу на 

міжнародні стандарти в сфері прокурорсько-слідчої діяльності. Проте, з 

урахуванням недоліків правового регулювання дисципліни праці 

запровадження деяких положень міжнародних стандартів та правил 

потребують суттєвого законодавчого втручання. Задля запровадження 
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міжнародно-правових механізмів діяльності прокурорсько-слідчих 

працівників необхідно:  

а) затвердити нові та внести доповнення до існуючих нормативно-

правових актів, що забезпечують діяльність органів прокуратури;  

б) створити необхідні умови для проведення наукових робіт й 

надання консультацій з питань забезпечення дисципліни праці прокурорів 

та слідчих за міжнародними стандартами;  

в) визначити процедуру дисциплінарної відповідальності та 

дисципліни праці прокурорів та слідчих відповідно до міжнародних 

стандартів та правил. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 

На основі дослідження проблем та шляхів вдосконалення правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників було 

зроблено наступні висновки. 

1. Виокремлено недоліки правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, до яких віднесено проблеми 

організаційного-правового характеру, а саме:  

а) некоректна назва статей щодо змісту прав та обов’язків 

прокурорсько-слідчих працівників та процедури дисциплінарного 

провадження (статті 19, 46 Закону України «Про прокуратуру»);  

б) суперечливість і дублювання положень у різних нормативно-

правових актах;  

в) незрозумілість структури викладення нормативно-правового 

матеріалу в Законі України «Про прокуратуру»;  

г) неврегульованість процедури застосування дисциплінарного 

стягнення у вигляді звільнення до прокурорів та слідчих;  

ґ) відсутність необхідного понятійного апарату, який характеризує 
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дисципліну праці прокурорсько-слідчих працівників, наприклад, 

відсутність законодавчо закріплених визначень таких понять як 

«дисциплінарний проступок», «дисциплінарна відповідальність» тощо;  

д) відсутність чіткого переліку обов’язків прокурорсько-слідчих 

працівників, порушення яких може призвести до притягнення прокурора 

чи слідчого до дисциплінарної відповідальності;  

е) недосконалість процедури дисциплінарного провадження 

(відсутність чіткого визначення стадій провадження та окремих стадій 

взагалі, суб’єктів оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії). 

2. Досліджено інститут прокурорського самоврядування в України 

шляхом порівняльного аналізу з законодавствами Молдови та Польщі. 

Встановлено, що головним призначенням прокурорського самоврядування 

є створення додаткових легітимних механізмів забезпечення незалежності 

прокурорів і слідчих, а також надання реальної можливості професійному 

прокурорському співтовариству артикуляції консолідованої позиції з 

основоположних проблем організації й діяльності прокуратури. Великий 

вплив на діяльність прокурорського самоврядування має розвиток 

нормативно-правової бази, що сприяло визначенню специфіки його 

правової природи та відмежуванню від профспілок і громадських 

організацій. Створення такого органу як прокурорське самоврядування 

забезпечує реальну можливість участі прокурорів та слідчих у вирішенні 

низки питань внутрішньої діяльності прокуратури з особливим 

акцентуванням на обговоренні особових справ без можливості ухвали 

рішень з кадрових питань. 

3. Доведено, що правове регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників відповідно до Закону України «Про 

прокуратуру» не повністю відповідає вимогам нормотворчої техніки та 

містить певні прогалини в законодавстві. Вважаємо, що розвиток 

законодавства про дисциплінарну відповідальність у прокурорсько-слідчих 
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працівників та дисципліну праці в цілому повинен спрямовуватися цілком 

і повністю на удосконалення дисциплінарного провадження стосовно даної 

категорій працівників, що забезпечить захист їх прав та інтереси держави і 

всього суспільства.  

4. Визначено, що для запровадження міжнародно-правових 

механізмів діяльності прокурорсько-слідчих працівників необхідно:  

а) затвердити нові та внести доповнення до існуючих нормативно-

правових актів, що забезпечують діяльність органів прокуратури;  

б) створити необхідні умови для проведення наукових робіт й 

надання консультацій з питань забезпечення дисципліни праці прокурорів 

та слідчих за міжнародними стандартами;  

в) визначити процедуру дисциплінарної відповідальності та 

дисципліни праці прокурорів і слідчих відповідно до міжнародних 

стандартів та правил. 

5. Проведено порівняльний аналіз законодавства Німеччини та 

України. Було визначено, що законодавство України у сфері дисципліни 

праці прокурорсько-слідчих працівників у порівнянні із законодавством 

Німеччини є ширшим. Це пов’язане, по-перше, з прийняттям окремого 

законодавчого акта, який регулює лише сферу правової діяльності органів 

прокуратури, по-друге, з наявністю більшої кількості нормативних 

положень у сфері дисциплінарного провадження прокурорсько-слідчих 

працівників, а саме: чіткого переліку підстав дисциплінарної 

відповідальності, процедури дисциплінарного провадження, видів стягнень 

тощо.  

6. Проаналізовано перелік гарантій незалежності, які визначаються в 

міжнародних стандартах. Встановлено, що перелік гарантій незалежності, 

який закріплений у законодавстві України, не тільки включає всі вимоги 

міжнародних стандартів, а й значно розширює розуміння поняття 

«незалежність прокурорсько-слідчих працівників». Також законодавець не 

забув включити й положення про те, що незалежність прокурора та 
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слідчого полягає насамперед у особливому порядку притягнення до 

дисциплінарної відповідальності та у функціонуванні органів 

прокурорського самоврядування. Зроблено висновок, що дане 

нововведення є проявом реформування органів прокуратури України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено основні теоретичні положення та нове 

вирішення наукових задач щодо удосконалення нормативно-правового 

регулювання дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників. У 

результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, 

пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети. 

1. Виокремлено наступні періоди історико-правового становлення 

та розвитку дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників: І період – 

становлення та формування інституту прокуратури в часи Середньовіччя 

(1300–1722 рр.); ІІ період – дисципліна праці прокурорів у часи Російської 

імперії (1722–1917 рр.); ІІІ період – дисципліна праці прокурорсько-

слідчих працівників за радянських часів (1917–1990 рр.): а) 

післяреволюційний період (1917–1922 рр.), б) довоєнний період (1922–

1941 рр.), в) період Другої світової війни (1941–1945 рр.), г) радянське 

право в період лібералізації радянської суспільної системи (1953–1970 рр.), 

ґ) період перебудови радянської законодавчої системи права (1971–1990 

рр.); VІ період – сучасний період правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників (1991 р. – до сьогодення). 

2. Під дисципліною праці прокурорсько-слідчих працівників 

запропоновано розуміти високі морально-етичні вимоги та чіткі правові 

приписи, що забезпечують організацію та діяльність прокурорсько-слідчих 

працівників, виконання ними правил внутрішнього трудового розпорядку, 

гарантують права та визначають підвищені обов’язки прокурорсько-

слідчих працівників, які отримують правову оцінку з боку держави та 

передбачають умови і підстави застосування заходів державного примусу 

(відповідальності) у випадку невиконання визначених законом обов’язків. 

3. Поняття «методи забезпечення дисципліни праці прокурорсько-

слідчих працівників» запропоновано розуміти як чітко визначені та 

законодавчо закріплені прийоми, способи та засоби активного впливу на 
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професійну свідомість прокурорсько-слідчих працівників, їх поведінку і 

моральне відношення до дисципліни праці в процесі службово-трудової 

діяльності. 

4. Запропоновано прийняти новий Закон України «Про 

Дисциплінарний статут прокуратури України». У проекті Закону України 

«Про дисциплінарний статут прокуратури України» необхідно уніфікувати 

норми і положення різних посадових інструкцій та визначити: 1) необхідні 

поняття та загальні положення, які стосуються дисципліни праці і 

дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників; 

2) можливі підстави персональної відповідальності прокурорсько-слідчих 

працівників у разі порушення ними норм закону чи недотримання 

професійного обов’язку; 3) чіткий перелік стягнень та заохочень, які 

можуть застосовуватись про прокурорсько-слідчих працівників. Закріпити 

процедуру дисциплінарного провадження, визначити органи, які його 

проводять, та їх повноваження; 4) перелік сфер діяльності, які несумісні із 

зайняттям посади в органах прокуратури, а в разі її зайняття працівник 

може бути звільнений незалежно від часу вчинення проступку; 

5) процедуру подання пропозицій, заяв та скарг, які можуть подаватись 

прокурорсько-слідчими працівниками у разі незаконних рішень керівників 

прокуратури чи інших посадових осіб та у випадках незаконного 

покладання на них обов’язків, що не передбаченні їх посадовими 

інструкціями та законами. 

5. Визначено, що головними підставами дисциплінарної 

відповідальності прокурорсько-слідчих працівників є: 1) невиконання чи 

неналежне виконання службових обов’язків; 2) необґрунтоване зволікання 

з розглядом звернення; 3) розголошення таємниці, що охороняється 

законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання повноважень; 

4) порушення встановленого законом порядку подання декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 5) вчинення 

дій, що плямують звання прокурора і можуть викликати сумнів у його 
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об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та 

непідкупності органів прокуратури; 6) систематичне (два і більше разів 

протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил 

прокурорської етики; 7) порушення правил внутрішнього службового 

розпорядку; 8) втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках 

чи порядку, не передбачених законодавством, у службову діяльність інших 

державних службовців; 9) публічне висловлювання, яке є порушенням 

презумпції невинуватості. 

6. Встановлено, що до головних ознаках, які розкривають поняття 

«дисциплінарний проступок прокурорсько-слідчого працівника», можна 

віднести: а) протиправність діяння (дія або бездіяльність) прокурорсько-

слідчого працівника; б) наявність вини у прокурорсько-слідчого 

працівника, який вчиняє дисциплінарне порушення; в) наявність 

шкідливих і небезпечних наслідків, які виникають в результаті 

протиправної дії (бездіяльності) прокурора або слідчого в органах 

прокуратури; г) причинно-наслідковий зв’язок, що виникає між діянням і 

наслідками дисциплінарного проступка. 

7. З метою покращення правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників було запропоновано застосовувати до 

прокурорсько-слідчих працівників такі види дисциплінарних стягнень: 

1) догану; 2) пониження в посаді; 3) заборону на строк до одного року на 

переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на 

вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду; 4) 

звільнення з посади в органах прокуратури з позбавленням права займати 

будь-які посади в цьому органі у майбутньому. Такий перелік стягнень 

забезпечить необхідну міру покарання працівника при вчиненні ним 

дисциплінарного проступку різного ступеня тяжкості. 

8. Виокремлено недоліки правового регулювання дисципліни праці 

прокурорсько-слідчих працівників, до яких, зокрема, віднесено наступні 

проблеми: а) суперечливість і дублювання положень в різних нормативно-
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правових актах, а саме у Законі України «Про прокуратуру» та 

Дисциплінарному статуті прокуратури України; б) неврегульованість 

процедури застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення 

до прокурорів та слідчих (відсутність такої підстави звільнення в ст. 41 та 

42 Закону України «Про прокуратуру»); в) відсутність необхідного 

понятійного апарату, який характеризує дисципліну праці прокурорсько-

слідчих працівників, наприклад, відсутність законодавчо закріплених 

визначень таких понять як дисциплінарний проступок, дисциплінарна 

відповідальність тощо); г) відсутність чіткого переліку обов’язків 

прокурорсько-слідчих працівників, порушення яких може призвести до 

притягнення прокурора чи слідчого до дисциплінарної відповідальності; 

ґ) недосконалість процедури дисциплінарного провадження (відсутність 

чіткого визначення стадій провадження і окремих стадій взагалі та 

суб’єктів оскарження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії). 

9. Визначено, що для запровадження міжнародно-правових 

механізмів діяльності прокурорсько-слідчих працівників необхідно: 

а) затвердити нові та внести доповнення до існуючих нормативно-

правових актів, що забезпечують діяльність органів прокуратури; б) 

створити необхідні умови для проведення наукових робіт й надання 

консультацій з питань забезпечення дисципліни праці прокурорів та 

слідчих за міжнародними стандартами; в) визначити процедуру 

дисциплінарної відповідальності та дисципліни праці прокурорів і слідчих 

відповідно до міжнародних стандартів та правил. 
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